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Розбудова незалежної України благотворно вплинула на розвиток 

національної освіти, яка робить головний акцент на формування особистості, 

здатної перетворити свою країну на високорозвинену європейську 

демократичну державу. Але досягти певного успіху на цій ниві можливо 

лише шляхом вивчення й усвідомлення досягнень минулих поколінь у галузі 

освіти і виховання, бо без них сучасна педагогічна наука не спроможна 

розв’язати чимало теоретичних проблем. Науковому розв’язанню цієї 

проблеми сприяє аналіз цільових установок прогресивної педагогіки кінця 

ХІХ – початку ХХ століття. В першу чергу, – ті з них, які зможуть допомогти 

нам висвітлити складні й суперечливі соціально-педагогічні процеси, що 

відбуваються в сьогоденні. Інтерес у цьому контексті становлять педагогічна 

концепція і практичний досвід Я.Ф. Чепіги з позицій встановлення 

діалектики співвідношення категорій об’єктивного й суб’єктивного. 

До висвітлення науково-педагогічної спадщини Я.Ф. Чепіги зверталися 

у своїх дослідженнях Л. Березівська, В. Демчук, І. Зайченко, Ж. Ільченко, 

С. Мазуренко, Л. Ніколенко, Н. Побірченко, О. Попова, О. Сухомлинська та 

ін. Вони розкривають сутність і особливості громадської, наукової та 

педагогічної діяльності вченого, аналізують перетворення, які відбувалися в 

соціально-економічному житті суспільства в досліджуваний період і 

забезпечували теоретичну наукову позицію Я.Ф. Чепіги та його практичну 

професійну діяльність. Зокрема, вони зазначають, що концептуальні засади 

української школи Я. Чепіги були як на той час досить сміливими та науково 

обґрунтованими. 

Ми цілком погоджуємося із думкою ряду вчених, які вважають, що 

науково-педагогічні погляди Я.Ф. Чепіги становлять «золотий фонд 

української педагогічної класики і набувають особливої актуальності 

сьогодні, в період розбудови нової української держави, системи освіти і 

школи» [2, 134]. 

Разом із тим, до цього часу діалектика цільових установок педагогічних 

поглядів Я. Чепіги ще не була предметом глибокого всебічного наукового 

аналізу в контексті історії педагогіки та потреб сучасної педагогічної науки і 

практики. Окремі дослідження розвитку педагогічної творчості Я. Чепіги 

мали, переважно, фрагментарний, описовий характер 

Мета статті – проаналізувати цільові установки прогресивної 

педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття та розглянути діалектику 

цільових установок педагогічних поглядів українського педагога Я.Ф. Чепіги. 

Провідні педагоги другої половини XIX ст. підкреслювали необхідність 

урахування індивідуальних особливостей дитини. Йдеться про течію в 

психології і педагогіці, що виникла наприкінці ХІХ ст. Її сутність полягає в 

спробі синтезувати психологічні, анатомо-фізіологічні, педагогічні підходи в 



розвитку дитини. 

Ще у 1911 р. в статті «Педологія або наука про дітей», аналізуючи 

педологічний досвід В. Лая та C. Холла, Я. Чепіга звертає увагу на те, що 

«хоч видатні педагоги давно вказували на необхідність уважного вивчення 

психо-фізичної природи дитини і збудування на ній правдивого виховання її, 

… але це були спроби, що не багато мали спільного з науковим 

експериментом. Експериментальна педагогіка має своїм попередником 

експериментальну психологію» [6, 4-5]. 

У 20-30-ті роки педологія була не лише розповсюдженою, а й досить 

популярною на освітньому просторі Радянської України. Прихильники 

педологічних досліджень, до яких ми відносимо й Я.Ф. Чепігу, намагалися 

створити спеціальну науку про дитину. На початку 30-х рр. у зв’язку із 

зміною педагогічної парадигми, починається кампанія проти педологів, які 

звинувачувались у біологізаторстві та механіцизмі. А в 1936 р. виходить 

постанова ЦК ВКП(б) «Про педологічні перекручення в системі 

Наркомосів». 

Педологія, по суті, відняла у педагогіки право на дитину. Як 

підкреслював прихильник педології П. Блонський, педагогіка вирішувала 

проблему, як учитель повинен учити, а педологія – як дитина вчиться. 

Педагогіка залишилася без свого предмета. Теорія навчання повинна була 

майже повністю бути залежною від закономірностей розвитку дитини, які 

встановлювалися в педології. Розмірковуючи про загальні закони вікового 

розвитку дітей, педологи перераховували ряд анатомічних, фізіологічних, 

психологічних та інших закономірностей дитячого розвитку і без будь-яких 

на те підстав називали їх педологічними. Пізнавальна діяльність дитини була 

вилученою із предмета теорії навчання. Педагог міг розмірковувати лише 

про сутність викладання незалежно від учіння школярів. 

Таким чином, педологія загальмувала розробку сутності і принципів 

навчання. Ідейною платформою педології були метафізичні погляди на 

розумовий розвиток дітей, що фатально визначається біологічними або 

соціальними факторами. 

Разом із тим, ряд праць, виконаних Я. Чепігою в руслі педології, 

містять у тому числі й цінний матеріал і доповнюють сучасні наукові 

дослідження про психологічний супровід навчання («Страх і кара: їх вплив 

на характер і волю дитини» (1912), «Увага і розумовий розвиток дитини» 

(1911), «Педологія або наука про дітей» (1911), «Розмови про виховання 

дітей» (1913), «Брехливість у справі виховання» (1912), «Уява і мислительна 

та творча діяльність дитини» (1914) та ін.). Більше того, вони певною мірою 

розвивають провідні ідеї філософської і педагогічної спадщини українських 

громадських діячів в руслі української ментальності: визначення 

«внутрішньої натури» кожного як умови усвідомлення особистістю своєї 

соціальної значущості в суспільстві. Висновки талановитого педагога цілком 

узгоджуються з переконанням філософа Г. Сковороди про необхідність 

розуміння і врахування внутрішнього потенціалу особистості, тому що 

розвинути в процесі виховання та навчання можна лише те, що реально дала 



людині природа. Я. Чепіга переконаний, що «виховання дитини не повинно 

бути вигаданим», «природа й її вимоги – єдиний ґрунт виховання. … Тому 

цілі виховання взагалі не повинні виходити за межі дитячої природи» [8, 22-

23]. 

Вивчаючи зарубіжний досвід (праці В. Лая, Е. Меймана, представників 

«нового виховання» О. Декролі, Е. Клапареда, прихильників біогенетичного 

закону в розвитку дитини Дж. Болдуїна), Яків Феофанович наголошує у своїх 

працях на необхідності побудови системи освіти і виховання в Україні на 

глибокому вивченні природи дитини: її вікових та психофізіологічних 

особливостей. 

Не дивлячись на те, що наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. освітні рухи 

були ознаменовані гуманістичними ідеями, ці ідеї в Україні, як і у світі в 

цілому, залишалися мало реалізованими. Масова освіта і пов’язана з нею 

педагогічна ідеологія орієнтувалася на ізольованого індивіда, який 

навчається і виховується за допомогою стандартних, однакових для всіх 

методів та засобів, що нівелюють індивідуальність і включають людину в 

безособовий державний лад. Саме тому науково-педагогічні наробки 

Я.Ф. Чепіги не лише набували в цей час інноваційного характеру, – вони 

визрівали всупереч панівним авторитарним педагогічним ідеям і були 

сміливо протиставлені старій гербартіанській традиції формування 

особистості дитини. 

Відчутні ознаки індустріальної цивілізації, що вже склалися в державі в 

досліджуваний період, поступово відкривали нові матеріальні перспективи 

розвитку людини і суспільства, культури і освіти. Втім, вони несли в собі й 

тенденцію до різкого відчуження людської індивідуальності. Людина 

перетворювалась у гвинтик соціальної і виробничої машини, у 

функціональний придаток техніки. Особистість в індустріальному 

суспільстві набувала характеру сировини. В цих умовах панівним типом 

освітніх закладів залишалася авторитарна школа з жорсткою регламентацією 

педагогічного процесу, прагненням сформувати особистість дитини через 

розвиток її інтелекту. 

В Україні цим антиособистісним тенденціям протистояли видатні 

вчені, письменники, громадські діячі К. Ушинський, Б. Грінченко, 

О. Духнович, П. Куліш, С. Русова, С. Сірополко, І. Франко, Т. Шевченко, 

Я. Чепіга та ін. Їх ідеї несли в собі прагнення зміцнити громадянське 

суспільство, демократизувати його, стимулювати прояв ініціативи, творчої 

активності та самостійності людей. Вони все більше зверталися до освіти як 

до механізму, що допоможе людині реалізувати свою природу, набути 

індивідуальних рис. Це викликало у громадськості незадоволення старою 

школою, що відриває педагогіку від суб’єкта виховання. 

На фоні авторитарного стилю виховної практики тогочасної школи 

прогресивні діячі вітчизняної педагогіки одним із головних положень 

проголосили необхідність розуміння природи дитини, дитячої психології, 

врахування загальних особливостей дитинства з метою реалізації 

індивідуального підходу до виховання і навчання. Вони доводили, що 



тогочасна школа не лише не корисна, але й шкідлива для суспільного 

розвитку. 

Офіційна педагогіка Російської імперії другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст., до складу якої входила Україна, вбачала сутність і призначення 

загальноосвітньої школи у вихованні підростаючого покоління в дусі 

православ’я, самодержавства і народності. Школа повинна була більше 

виховувати, ніж навчати, більше давати корисних навичок, ніж знань, більше 

розвивати релігійне почуття, ніж розум дитини. 

Визначаючи, що станова система освіти російської імперії антигуманна 

щодо дітей, Я.Ф. Чепіга зауважує: «Офіційна школа, яку ми застаємо нині в 

Росії, і якій доручене майбутнє, була і є знищенням індивідуальності, 

самостійності, волі й міці і прищеплення одностайності поглядів. У сучасній 

школі культивуються в дітях здібності, потрібні для пануючої волі, часом 

протилежної моралі й високим людським ідеалам, аби витворити з дитини 

істоту покірну й підвладну чужій волі» [7, 32]. Вчений зазначав, що на 

Україні хоч і є школи, але «справжньої освіти український народ від них не 

має. Не світло вони сіють в нашім народі, а темряву. ... В сучасній школі все, 

весь устрій, вся система, починаючи од читання, шкідливо відбивається на 

освіті дитини, а через неї і на всьому українському народові» [11, 19-20]. 

Слідом за О. Духновичем, П. Каптерєвим, В. Короленком, М. Коцю-

бинським, Т. Лубенцем, С. Миропольським, М. Пироговим, Л. Українкою, 

К. Ушинським, І. Франком, Т. Шевченком та ін. педагог-практик Я. Чепіга в 

своїх творах постійно веде гостру боротьбу з реакційними поглядами на цілі 

загальноосвітньої школи. Він звертається до проблеми розвитку 

пізнавального інтересу, самостійності, творчої активності школярів як 

необхідної умови виховання самостійно мислячої людини. Яків Феофанович 

високо цінує демократизм стосунків між учителем та учнем, здатність 

вихователя розуміти дитячу психологію, інтереси й потреби дитячого віку. 

У статті «Уява і мислительна та творча діяльність дитини» педагог 

зазначає, що головна мета правдивої освіти і правдивого виховання – «не 

перетворювати людську природу, а складати найпожиточніші умови для 

всебічного розвитку людської душі, у згоді з психофізичною природою 

індивідуума» [10, 15]. 

Спеціального дослідження потребує взаємозв’язок дослідження з 

політикою та ідеологією, які багато в чому визначали діалектику цільових 

установок Я.Ф. Чепіги в теорії і практиці української школи кінця ХІХ – 

початку ХХ століть. 

Через об’єктивні причини на початку ХХ ст. державні навчально-

виховні заклади мали обмежені можливості для здійснення нововведень. 

Організаційно-педагогічні інновації цього періоду характеризуються 

стихійністю, епізодичністю, вузькою локальністю. Це пояснюється передусім 

тим, що існуючі політична і соціально-економічна системи в Імперській Росії 

до 1917 р. не давали змоги розпочати в Україні глобальні зміни в системі 

освіти. 

У ракурсі нашого дослідження особливий інтерес викликає теорія 



етногенезу Л. Гумільова. Вчений зосереджується головним чином на 

обґрунтуванні загальних теоретичних основ зміни соціальних систем і 

відповідних їм субетнічних кодів [1]. Застосовуючи положення даної теорії, 

ми можемо стверджувати, що діалектика цільових установок талановитого 

педагога Я. Чепіги багато в чому диктувалася специфікою української 

ментальності. Якщо застаріла суспільна система не дозволяє учням органічно 

задовольняти свої потреби розвитку, вони перетворюються на її ворогів, 

виробляють власну ментальність і поведінку, що побудовані на 

радикальному негативізмі щодо існуючого устрою. Це і відбулося на початку 

ХХ століття в царській Росії. 

Не дивно, що в роботі «Самовиховання вчителя» Я.Чепіга наголошує: 

«Століття духовного надбання передають дитині потенціальну силу 

національної енергії. Не рахуватися з національними особливостями дитини, 

прищеплювати чуже й нерідне – це означає чинити їй велику кривду. 

Зберегти національність дитини – це зберегти національні, духовні і творчі 

сили її. Дати дитині відповідну національну освіту – означає повернути нації 

сирий продукт природи відшліфованим і удосконаленим, збільшити її сили» 

[9, 31]. 

Продовжуючи ідеї К. Ушинського, Г. Сковороди, С. Русової, Я. Чепіга 

гостро критикує русифікаторську політику російського самодержавства і 

наголошує, що саме «через національне виховання відбувається розвиток 

особистості, формуються національний характер і світогляд» [5, 25]. 

Сучасними об’єктивними дослідженнями установлено, що інноваційні 

процеси перших років після жовтневих подій виявилися надто 

суперечливими внаслідок складної постреволюційної соціально-економічної 

та суспільно-політичної ситуації. По-перше, характерною особливістю 

різноманітних і широкомасштабних шкільних нововведень в означений 

період виявляється їхня спрямованість на втілення ідей про гармонійний 

розвиток дитини, які були продовженням інноваційних пошуків розбудови 

нової школи початку ХХ століття. По-друге, генезис педагогічних цінностей, 

теоретичних засад і освітніх орієнтирів у 30-х роках став здійснюватися не у 

вигляді безперервного процесу приросту педагогічного знання а партійними 

постановами, ідеологічними принципами, курсом на уніфікацію освіти. Як 

наслідок, різноманітні починання – концепції, системи, методи – змінилися 

на одноманітний передовий досвід у вирішенні визначених «зверху» проблем 

громадсько-політичного виховання учнів, що заперечувало як поняттю 

інновації, так і передовому педагогічному досвіду. 

Детермінантами даного історичного періоду можна назвати монополізм 

догматизованої офіційної ідеології, тоталітарний характер радянського 

політичного устрою, декларативність гасел про демократичні свободи тощо. 

Абстрагуючись від ідеологічного ставлення до ідеалів більшовиків того 

часу, не можна не визнати, що вони були тісно пов’язані із специфічною 

ментальністю, яка побудована на відкиданні минулого заради абстрактного 

майбутнього. Відбувалося зростання й розвиток революційного руху, до 

якого були залучені й прогресивні педагоги-новатори, котрі інтенсивно 



працювали на перемогу над силами «старого світу». 

У період правління Й. Сталіна із революційної антисистеми був 

створений правлячий субетнос, який в подальшому отримав назву 

«комуністичної номенклатури». Попри ці надзвичайно складні соціально-

політичні колізії педагог-гуманіст Я. Чепіга залишається на позапартійних 

позиціях. 

Я. Чепіга негативно ставився до класовості, партійності в 

педагогічному середовищі: «Діло освітнього будівництва – діло вселюдське, і 

коли ми читаємо твори Руссо, Песталоцці, Коменського, праці Холла, Мало, 

Дьюї та інших практиків трудової школи, у нас не з’являється перш за все 

питання: а чи були вони інтернаціоналістами? І що ж тоді робити з їх 

теретичними і практичними працями, коли вони, не дай Боже, були 

імперіалістами, невже кинути користуватися їх працями?» [12, 135]. 

Ми цілком погоджуємося із твердженням П. Каптерєва, що 

спрямовувати педагогічний вітрильник туди, куди несе його політичний 

вітер, – означає придати педагогіці вузький, односторонній та виключно 

суб’єктивний, а не об’єктивний характер. Пояснюючи причину цього, 

Каптерєв виважено стверджував, що «десять політичних поглядів на освіту 

не можуть бути одночасно істинними, такими, що задовольняють справжню 

педагогічну потребу» [3, 59]. 

Ясно усвідомлюючи, що не рахуватися з політичними програмами 

партій, особливо правлячої в країні, не можна, Я. Чепіга, разом із тим, вище 

за ціх програм висував педагогічні ідеали, що мають загальнолюдське та 

національне значення, чітку гуманістичну спрямованість та побудовані на 

засадах народності, культуровідповідності, природовідповідності, 

демократизму тощо. Їхнє призначення: зберегти людську природність на 

основі духовної та фізичної гармонії: «Не враховувати національні 

особливості дитини, тобто прищеплювати їй чуже, нерідне – це означає 

завдати їй великої кривди. Тому зберегти національність дитини – це 

примножити національні, духовні та творчі сили її» [9, 31]. 

У непартійності (надпартійності) позиції педагога бачив П. Каптерєв 

головну умову його об’єктивності як практика, теоретика й історика. Він 

твердо відстоював думку про те, що «педагог повинен розвивати 

громадянськість у дітях, але не повинен розвивати її в дусі тієї чи іншої 

певної партії, навіть більше того, повинен не фарбувати громадянськість в 

колір будь-якої партії» [3, 60]. 

Інший критерій – демократизм освіти: «Безстановість освіти і разом 

демократизм її є вимогою здорової психології і педагогіки, що відкидають 

кастове наслідування здібностей і визнають необхідним відкрити двері всіх 

шкіл усім бажаючим і здібним» [3, 62]. 

Цим критеріям відповідала, переважно, програма РКП(б) у галузі 

освіти (1919 р.) та «Основні принципи єдиної трудової школи» 

(«Декларація», 1918 р.), з якими Я. Чепіга, очевидно, мав можливість 

ознайомитись. У них у ряді істотних аспектів були продекларовані і такі 

прогресивні вимоги, як рівність прав на освіту всіх націй і народів, що 



мешкають у країні, жінок і чоловіків та ін. Тому, за визнанням дослідників 

В. Зоріна, В. Демчука, О. Сухомлинської та інших, Я. Чепіга палко та 

енергійно почав працювати після 1917 р. 

У 1919 р. більшовиками була видана «Інструкція Центрального бюро 

Всеукраїнської Учительської Спілки до всіх місцевих учительських 

організацій» із закликом взяти активну участь у культурно-просвітній і 

шкільній праці радянської влади. Позиція Я. Чепіги з цього приводу знайшла 

своє відображення на сторінках журналу «Вільна українська школа». 

Розвиток національної загальноосвітньої школи і педагогічної науки в цілому 

він вбачає в реалізації таких принципів: 1) національного (рідна мова і 

українознавчі предмети); 2) соціального (єдина школа для всіх верств 

народу); 3) виховного (не тільки вчити, а й виховувати у національному 

дусі); 4) діяльного (збудувати трудову школу в Україні). 

З часом він мав можливість переконатися в дуже помітному розриві 

між задекларованими принципами у названих вище програмних документах і 

реальною шкільною дійсністю. У ній з усією визначеністю почали 

проявлятися такі тенденції постановки системи освіти, які характеризуються 

одноманітністю в облаштуванні шкіл, культом слухняності у вихованні тощо. 

Педагогіка Радянської України вже в кінці 20-х років оцінювалася з 

позицій політичної кон’юнктури Союзу, що призвело до її уніфікації. 

Відбувається помітна політизація та ідеологізація педагогіки і суспільних 

наук у цілому. У цьому контексті концепція Я. Чепіги, що мала 

психофізіологічне та біогенетичне спрямування, не відповідала партійному 

курсу розвитку школи й науки [4]. 

Тридцяті роки були пов’язані із згортанням українізації, посиленням 

тиску на наукову просвітницьку інтелігенцію та громадсько-педагогічні кола 

України, поступовим переходом значної частини педагогічних діячів на 

класово-більшовицькі позиції. Цей етап характеризувався різким 

зменшенням кількості науково-педагогічних праць в Україні та зниженням їх 

наукового рівня. Дійсні гуманістичні педагогічні принципи більше 

декларувалися в різного роду державно-правових актах, ніж здійснювалися 

на практиці. 

Таким чином, дослідження цільових установок педагогічної позиції 

Я.Чепіги у межах понять та уявлень досліджуваного періоду з одного боку і з 

позицій сучасності, з іншого –, дозволяє зробити такі висновки: 

 процеси кінця ХІХ – початку ХХ ст. виявилися для розбудови 

національної школи суперечливими внаслідок складної соціально-

економічної та суспільно-політичної ситуації; 

 не зважаючи на конкретно-історичну зумовленість захоплення 

Я.Чепіги педологічними ідеями, ряд праць, виконаних Я.Чепігою в руслі 

педології, містять у тому числі й цінний матеріал і доповнюють сучасні 

наукові дослідження про психологічний супровід навчання; 

 з громадянського погляду заслуговує на увагу той факт, що 

видатний педагог-гуманіст, попри існуючі політичні умови в Імперській 

Росії, пізніше – деспотизм комуністичної ідеології, синтезував та адаптував 



до українського середовища ідеї визначних європейських та американських 

прогресивних педагогів, найновіші тогочасні досягнення педагогіки та 

психології; 

 за умов пануючої в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні 

русифікаторської політики правлячих кіл українська національна ідея завжди 

залишалася методологічною засадою педагогічної концепції Я. Чепіги; 

 за наявності певних маніпуляцій в системі освіти з боку 

більшовицької влади погляди Я. Чепіги принципово відрізнялися ідеєю 

створення гуманної національної школи, прагненням визначити оптимальний 

зміст і найбільш прийнятні для самореалізації дитини форми освітнього 

процесу. 

Науково-педагогічний доробок Я.Ф. Чепіги виявив себе не лише 

показовим у досліджуваний період, а й відрізнявся певною новизною думок, 

прогресивністю та обґрунтованістю, що вказує на його значну відповідність 

сучасним положенням національної системи освіти і виховання. 

Життєвий шлях видатного педагога-просвітителя, його розробки в 

галузі педагогічної антропології та їх використання в процесі реалізації 

особистісно орієнтованого підходу в освітньому процесі сучасної української 

національної школи потребують подальшого дослідження. 
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