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6). Визначення загальної величини тренувальних навантажень та їхньої динаміки відповідно до 

закономірностей адаптації до тренувальних дій. 

Методика повинна забезпечувати детермінованість та масовість. Детермінованість означає, що будь-

яка людина, користуючись даним алгоритмом, може отримати правильний результат, а масовість – що 

розроблені правила можуть бути використані для великого кола однотипних завдань (наприклад, 

розвиток сили за допомогою різних вправ, різних видів спорту та ін.) [6]. 

У літературі трапляються поняття «методичний підхід», «методичне спрямування». Методичний 

підхід – сукупність способів впливу викладача на учнів. При розвитку фізичних якостей можливі два 

протилежні підходи: аналітичний (виборчий) та цілісний (інтегральний). Методичне спрямування – це 

один із шляхів у методиці навчання рухових дій або розвитку фізичних якостей, що орієнтує на 

використання однорідних, однотипних завдань, методів і методичних прийомів, які дозволяють 

вирішити поставлене завдання за рахунок дії якогось одного домінуючого фактора [6].  

У результаті проведеного дослідження встановлено ключові поняття, схему побудови алгоритму 

методики розвитку фізичних якостей школярів, з’ясовано класифікацію методів. 

Висновки. У процесі фізичного виховання здійснюється морфологічне (за формою і будовою тіла) і 

функціональне вдосконалення організму людини, розвиток фізичних якостей, формування рухових 

умінь, навичок, набувається спеціальна система знань. 

Для ефективного педагогічного процесу, реалізації принципів фізичного виховання необхідна творча 

професійна діяльність викладача. Грамотна побудова методики або її підбір дає змогу вибору 

відповідних до цілей методів, методичних прийомів, а також застосування ефективного методичного 

підходу для розвитку фізичних якостей. 

Численні дані спортивно-педагогічних і медико-біологічних наук дозволяють розробляти методики 

розвитку фізичних якостей з урахуванням статевих і вікових особливостей людей, стосовно різних видів 

спорту, масової фізичної культури та ін.  

Перспективами наших подальших розвідок є дослідження особливостей розвитку фізичних якостей 

школярів 12–14 р. 
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Приходько Оксана, Приходько Петро, м. Київ 
ШКОЛА ЯК ПСИХІЧНА І ФІЗИЧНА ТРАВМА В МАЛІЙ ПРОЗІ УКРАЇНСЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ 

ПИСЬМЕННИКІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

У статті на матеріалі оповідань і новел українських – І. Франка «Грицева шкільна наука», 

«Олівець», «Schönschreiben», Бориса Грінченка «Дзвоник», «Екзамен» і польських – Б. Пруса «Антек», 

Г. Сенкевича «Зі спогадів познанського вчителя» – письменників ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. аналізується 

система навчання у школі як психічна і фізична травма для дитини. Послуговуючись 

літературознавчими практиками психоаналізу З. Фройда, зокрема теорією сновидінь, що витворює 

оніричний дискурс, досліджуються психологічні поведінкові характеристики дітей, які перебувають у 

критичному, межовому, психічному і фізичному стані унаслідок травми, спричиненої школою. 

Постійне залякування, тяжкі тілесні покарання, приниження власної та національної гідності дитини 

з боку вчителя, поверхова, схоластична, неприйнятна для засвоєння система навчання – причини, що 

зумовлюють важкі психічні і фізичні травми школярів. 

Ключові слова: школа як психічна травма, школа як фізична травма, психоаналіз, оніричний дискурс. 
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In the paper, Ukrainian and Polish short stories and novellas of the second half of the nineteenth and early 

twentieth centuries (Ivan Franko’s «Grits’s School», «Pencil», «Schönschreiben», Borys Hrinchenko’s «Bell», 

«Exam», Boleslaw Prus’s «Antek», Henrik Sienkiewicz’s «From the Teacher’s Memories») have been 

discussed. School system is analyzed in these texts as mental and physical trauma for a child. Based on 

S. Freud’s psychoanalysis, in particular the theory of dreams, the psychological behavioral characteristics of 

children who are in the crucial mental and physical conditions in the result of the traumas caused by school 

have been studied. Constant intimidation, severe physical punishment, humiliation of children and their 

national dignity by teachers and scholastic unacceptable teaching system have been spotlighted. 

Keywords: school as psychological trauma, school as physical trauma, psychoanalysis, onyric discourse. 

Проблема шкільництва як психічна і фізична травма є однією з наскрізних у творчості українських і 

польських письменників ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст., що засвідчує типологічна поява текстів такої 

тематики у творчості українських та польських письменників окресленого періоду. Школа, що травмує 

дитину, постає як суспільна і національна проблема в Україні та Польщі, які на той час були колоніями 

Австро-Угорщини, Пруссії й Росії. 

На сучасному етапі розвитку літературознавчої науки новітні практики декодування художнього 

тексту реконструюють традиційні підходи до висвітлення цієї теми у позитивістській парадигмі і 

репрезентують нове бачення системи освіти досліджуваного періоду. 

Адаптація учня до умов школи, зокрема втрата свободи, стосунки учня й викладача, взаємовідносини 

між самими учнями, складний процес засвоєння знань як з боку обдарованих учнів, так і учнів 

абсолютно до цього непідготовлених та непридатних, примусове навчання нерідною мовою, 

деморалізація і денаціоналізація дітей колонізованих країн, образи учнів-жертв шкільної муштри, 

постаті вчителів-догматиків, невігласів і садистів у центрі уваги майстрів малої прози другої половини 

ХІХ – поч. ХХ ст. Об’єктом текстуального аналізу в аспекті виявлення типів травмованості у школі 

стали оповідання і новели українців І. Франка «Грицева шкільна наука», «Олівець», «Schönschreiben»; 

Б. Грінченка «Екзамен», «Дзвоник»; поляків – Б. Пруса «Антек», Г. Сенкевича «Зі спогадів 

познанського вчителя». 

Система навчання у текстах цих авторів репрезентована, насамперед, як психічна і фізична травма. 

Під травмою розуміємо подію чи переживання, що загрожує життю, цілісності свідомості, це досвід, 

який породжує страх, переляк, враження, що стрімко проникають у свідомість і тому до кінця не 

усвідомлені [3]. Дитина, віддана до навчання, здебільшого до чужомовної школи, опиняється у 

незвичній і складній ситуації. Перед нею виникає проблема різного типу обов’язків, обмежень і правил: 

засвоєння матеріалу, дисциплінарних покарань і дозволів, уміння спілкуватися з товаришами по школі, 

навчання нерідною, а відтак – складною і малозрозумілою мовою. При чому ці обов’язки дитина собі не 

обирає, ніхто не бере до уваги її особисті бажання та інтереси, духовні й індивідуальні можливості. Для 

багатьох учнів цей процес стає надзвичайно травматичним – важким, болісним, часто трагічним, що 

ламає і психічно, і фізично, оскільки дитина перебуває у стані постійного страху, стресу й переляку.  

У дослідженні, аналізуючи травму, будемо послуговуватися літературознавчими практиками 

психоаналізу. Опис людської психіки З. Фройд вважав одним із зацікавлень будь-якого письменника, 

його своєрідною «вотчиною» [7]. Г. Сенкевич, Б. Прус, І. Франко, Б. Грінченко у своїх оповіданнях і 

новелах, звертаючись до психоаналізу, дають виразні психологічні характеристики дітям, що 

перебувають у критичному (межовому) психічному і фізичному стані унаслідок травми, спричиненої 

школою. Спробуємо окреслити ті фактори, які травмують дитину.  

Уже сама школа, власне, її приміщення та «умови», створені для навчання країнами-колонізаторами 

Пруссією, Австрією, Росією на окупованих територіях, витворюють атмосферу неприйняття, 

відторгнення та придушення будь-якого бажання вчитися. Показовим у цьому плані є інтер’єр школи, 

змальованої в оповіданні Б. Пруса «Антек»: «Вона (школа – О. П.) здалася йому майже такою ж гарною, 

як та кімната в корчмі, де стоїть шинквас… Тільки грубка тріснула і двері не зачинялися, отож було 

трохи холодно. Обличчя в дітей були червоні, а руки вони ховали в рукави… А по кутках білів іній і 

витріщав на всіх свої іскристі очі» [4, с. 189]. 

Оповідання Г. Сенкевича «Зі спогадів познанського вчителя» можна умовно назвати еталонним у 

плані репрезентації травми і травмованості дитини в результаті навчання. Майстер психологічного 

портрету, деталі, діалогу, Г. Сенкевич розгортає перед читачем трагічну історію навчання в гімназії 

одинадцятирічного Михася, який понад усе боявся розчарувати свою маму, котра покладала великі надії 

на успіхи сина в навчанні. Страх хлопчика перед матір’ю, любов до якої стала культом після смерті 

батька, є ще одним із факторів травмованості дитини, закоріненому у фройдівській теорії едіпового 

комплексу. Родинна ситуація Михася, від природи вразливої, екзальтованої дитини, ще більше 

загострює конфлікт, що виникає між жорсткими вимогами схоластичної чужонаціональної (прусської) 

гімназії і учнем (поляком), що понад усе прагне бути відмінником. Г. Сенкевич використовує 
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композиційний прийом ретроспекції, інсталюючи в текст наратора (приватного учителя-гувернера 

Михася), який виступає тонким психологом. Поступово змальовуючи історію психічного і фізичного 

знищення свого вихованця школою, він констатує причини, що призвели до смерті хлопчика: 

«моральний примус, таємна журба, неспокій, даремні зусилля, боротьба з труднощами, поступова 

втрата надії…до журби з приводу поганих оцінок долучився невимовно гіркий і глибоко закорінений 

моральний розлад» [5, с. 108]. 

Травмованість досягає апогею, коли дитина вмирає не лише фізично (від запалення мозку): 

насамперед, вона знищена морально. Унаслідок довготривалих і виснажливих дитячих переживань 

Михась фактично переживає подвійну смерть: спочатку він знищений психологічно, фізична смерть є 

наслідком психічної: «Все рвалося в хлоп’ячих грудях… Він гнувся, як колосок під вітром. Кінець 

кінцем обличчя одинадцятирічного хлопця набрало просто трагічного виразу: здавалося, що його 

безупинно душить ридання, а він силкується стримати сльози. Часом очі його дивились, як очі 

замученого птаха; потім пойняла його дивна задума й сонливість; рухи його стали наче безладні, а голос 

млявий. Михась зробився незвичайно тихий, спокійний і механічно слухняний» [5, с. 112].  

Симптоми психологічного вмирання – тотальна байдужість до всього, втрата дитиною інтересу до 

життя. Подібний стан першопочатково психологічної смерті дитини відтворено і в оповіданні 

Б. Грінченка «Дзвоник»: «Незрозуміла їй шкільна наука пригнітила їй мозок, упевнила її, що вона, 

Наталя, дурна, нічого не хоче сама розуміти й повинна робити одно тільки: питатися старших та їх 

слухатися… дуже вже пригнічена в неї голова була…І вона жила дивним життям: життям без своєї волі, 

без надії... В душі маленькій, дитячій глибоко й далеко від людського ока ховався тяжкий біль... І ніколи 

не переставало боліти» [1, с. 171]. Доведені до відчаю, – Михась помирає від душевного й фізичного 

виснаження, Наталя просить дозволу накласти на себе руки –  втопитися в криниці.  

Наталя, сільська дівчинка-сирота, потрапляє в чуже і вороже для неї середовище міського сиротинця. 

Навчання нерідною російською мовою, сільська, патріархальна модель поведінки дівчинки стає 

причиною поступового перетворення дитини на жертву – об’єкт глузувань і знущань. У результаті 

Наталя опиняється на маргінесі соціуму. Неприйнята жорстокими однолітками, які змогли 

пристосуватися до середовища, і бездушною, індиферентною до дитячих страждань наглядачкою, 

вирішує піти з життя. Маркером глибокої психічної травмованості дитини постає дзвоник, що не просто 

перетворюється на джерело постійного страху і стресу, а породжує нав’язливі ідеї: «Їй стало здаватися, 

що він живий і що навіть начальниця слухається його... Її, Наталю, дзвоник знає і вмисне так вигукує, бо 

хоче їй дошкулити. Вона … не могла збутися тієї думки. І вона зненавиділа його. Ворог її, дзвоник, 

шістнадцять разів на день нагадував їй про його. Як він дзвонив, їй здавалося, що він так і вимовляє: 

топись! топись! топись! Він зучив її до цієї думки, і ця думка запанувала над нею цілком» [1, с. 170]. 

За З. Фройдом, травматичний жах – це сновидіння, від якого людина прокидається у стані переляку, 

що є маркером травми, тому що страшним є не лише сон, а й пробудження [7]. Оніричний дискурс 

досліджуваних оповідань репрезентований жахними сновидіннями маленьких учнів – як наслідок 

травмованості школою і навчанням. Перебуваючи у стані марення, коли так, як і уві сні, оприявнюється 

підсвідоме, оголюючи страхи і переживання, Михась із оповідання Г. Сенкевича «декламував думу про 

Жолкевського з «Історичних пісень» Нємцевича, часом говорив шкільною викладовою мовою, а то 

відмінював різноманітні латинські слова» [5, с. 116]. «А баба галамага» … не раз навiть у снi з уст його 

(Гриця – О. П.) вилiтало се дивовижне слово, що становило немов перший порiг усякої мудростi, якого 

йому не судилося переступити» («Грицева шкільна наука» І. Франка).  

Часто джерелом психічної і фізичної травмованості дитини постають учителі – користолюбні 

невігласи, пасивні й незацікавлені у своїй роботі, схоласти, самодури, хабарники і просто садисти, що 

виміщали на беззахисних дітях власні вади і комплекси чи своє невдоволене честолюбство.  

Майже в усіх досліджуваних нами текстах фізичне покарання є квінтесенцією педагогічної системи. І 

важко визначити: якої травми – психічної чи фізичної – більше завдає тілесне покарання. Страх, переляк 

у постійному очікуванні фізичного покарання породжує глибоку психічну травмованість дитини. 

Ключовою фразою «педагога» з оповідання Б. Пруса «Антек» були слова «ось я тебе огрію (поб’ю – 

О. П.)». Трагікомічний діалог відбувається між матір’ю і Антеком, після його першого візиту до школи:  

– Ну що? Вчився? 

– Вчився. 

– А перепало тобі? 

– О, ще й як! Аж двічі. 

– За навчання? 

– Ні, щоб зігрітися. 

– Це тільки для початку. А перегодя битимуть і за навчання! – утішила його мати [4, с. 191]. 

Змалювання тілесних покарань досягає найвищої точки в оповіданні І. Франка «Олівець»: 
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«А професор ще не переставав бити! Вже бiдний Степан охрип, лице його посинiло з натуги, пальцi 

судорожне впилися в професорові колiна, ноги кидалися в повiтрi, але рiзка не переставала свистiти в 

повiтрi, а кожний її свист, кожний ляск на грубу полотняну сорочку Степана стрясав i здавлював 

тридцять дитинячих серць у класi, витискав новий крик болю i розпуки з грудi Степана» [6, с. 191]. 

Незворотною психологічною травмою, що породжує комплекс меншовартості, є приниження власної 

гідності дитини. «Осли» («Антек»), «свиняча почеревина», «олухи» («Олівець»), «тумани вісімнадцяті» 

(«Грицева шкільна наука») – образлива лексика, що лунає на адресу вихованців із вуст учителя. 

Приниження національної гідності, що має на меті зденаціоналізувати й асимілювати дітей, – 

спрямоване на травмування нації: «Німецькі вчителі вважали, що тільки та дитина добре поводиться, 

котра відповідає усмішкою на їхнє глузування з «польської відсталості», з польської мови і традицій» 

[5, с. 114] (Г. Сенкевич «Зі спогадів познанського вчителя»). 

Таким чином можна підсумувати, що система постійного залякування, тяжкого фізичного покарання, 

поверхової, схоластичної, неприйнятної для засвоєння освіти – ті причини, що зумовлюють важкі 

психічні і фізичні травми школярів. 
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Приходько Петро, м. Київ 
СИНТЕЗ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ТА ЛІБЕРАЛЬНИХ ІДЕЙ У ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДАХ 

МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА 

У статті описуються та аналізуються основні політичні погляди видатного українського 

політичного діяча, педагога та історика ХІХ століття Михайла Драгоманова крізь призму тогочасної 

суспільно-політичної ситуації у світі та в географічних межах сучасної України. Проведено паралелі 

між соціалістичними та ліберальними поглядами М. Драгоманова, проаналізовано основне його 

політичне вчення, репрезентоване конкретними політичними ідеями, яке виходить за межі однієї 

політичної доктрини. 

Ключові слова: Михайло Драгоманов, соціалізм, лібералізм, політичне вчення, синтез, «федеральний 

соціалізм», приватна власність, децентралізація, космополітизм.  

The basic political beliefs of Mykhailo Dragomanov – an outstanding Ukrainian politician, teacher and 

historian of XIX century – are described and analyzed through the prism of the then socio-political situation in 

the world and within today’s geographical boundaries of Ukraine. Parallels have been drawn between M. 

Dragomanov’s socialist and liberals beliefs; his main political doctrine that is represented by concrete political 

ideas has been analyzed. 

Keywords: Mykhailo Dragomanov, socialism, liberalism, political doctrine, synthesis, «federal socialism», 

private property, decentralization, cosmopolitism. 

У другій половині ХІХ століття, коли переважна більшість провідних європейських держав були 

імперіями, з’являється нове суспільно-політичне вчення, що одержало назву соціалізм. Соціалізм – це 

сукупність учень, основними ідеями яких є пропаганда соціальної та класової рівності, особистої 

свободи індивіда, соціальної справедливості та рівноправності на демократичних засадах. З економічної 

точки зору соціалізм передбачав повну ліквідацію приватної власності та перехід до колективної 

власності, за якої суспільні актори мають спільний доступ до певних матеріальних благ на загальних і 

рівних засадах. Насамперед, виникнення соціалізму можна пов’язати з тим, що доба капіталізму 

переживала певну кризу, адже велика кількість суспільних верств не мала доступу до матеріальних благ, 

по-суті вся власність була зосереджена в руках невеликої групи осіб. Таким чином, соціалізм 

переслідував основну мету – ліквідацію капіталізму як економічної системи; окрім цього передбачалося 

одержавлення власності (або ж створення колективної власності), скасування класової нерівності 

(створення умов, за яких кожен член суспільства матиме сталий доступ до певних благ на загальних 


