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НА СОНЯЧНИХ ШПИЛЯХ 
ЛІТЕРАТУРИ

(пролегомени до посібника Володимира Микитюка)

Сьогодні дедалі повніше і ясніше розкривається універсальний 
геній Івана Франка, який залишив свої нестерті сліди чи не в усіх 
сферах духовного життя України. Справді, важко знайти ту галузь 
гуманітарних знань, де б не виявився його дивовижний талант, 
матеріалізований у сотнях, тисячах різноманітних художніх і на-
укових праць, що не припадають порохом на книжкових поли-
цях, а продовжують розвивати й збагачувати національну науку та 
культуру. Ще не так давно один відомий учений, доктор еконо-
мічних наук, цілком серйозно дорікав учасникам традиційної що-
річної франківської конференції за те, що вони «зробили» Франка 
письменником, адже, на його думку, він був економістом (!). Ма-
буть, подібний казус не загрожує авторові навчально-методичного 
посібника «Іван Франко і методика викладання української літе-
ратури» Володимирові Микитюкові, бо «звичайний слухач виді-
лу філософічного Львівського ц. к. університету» Іван Франко за 
сприятливіших суспільних умов міг стати якщо не університет-
ським, то принаймні гімназійним професором і викладати з-поміж 
інших дисциплін руську (українську) словесність. 

Першою методичною працею Франка-студента можна вважа-
ти його розвідку «Женщина-мати», яку протягом 1875–1876 років 
друкував студентський часопис «Друг» за підписом «Джеджалик». 
Молодий автор мовби тоді готував себе до майбутньої педагогічної 
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діяльності. Він високо підносив роль жінки-матері, чиїм обов’яз-
ком «єсть розвивати природні дарування дитини і провадити тії на 
властиву дорогу»1. І. Франко природно вважав, що мати повинна 
розбудити дух дитини, а вчитель — розширити й упорядкувати 
знання, тобто продовжити справу домашнього виховання. При 
цьому, на його думку, «дім і мати учать любов’ю, школа — настав-
ленням і карностію»2. Письменник застерігав від того, щоб мати 
сама вчила свою дитину, оскільки, по-перше, вона не має «прав-
дивого плану науки», а, по-друге, може «впоїти в дитя власнії блу-
ди і ошибочнії поняття». Навіть якщо жінка володіє методичною 
наукою і сама вчить інших дітей, то для власної дитини вона буде 
найгіршою вчителькою: «Безчисленнії обстоятельства, як домаш-
нії занятія і обов’язаності, товарищества, розривки і успосіблення, 
не дозволяють їй правильно держати научних годин або позбав-
ляють її терпеливости і духового спокою, котрий при науці не-
обходимий»3. Тому І. Франко робив висновок, що всяке окреме, 
одностороннє навчання є шкідливим для розвитку дитини. 

Показовими є методичні міркування автора статті про лектуру 
для дітей. Насамперед він виходив із парадоксальної тези, що «не 
належить дітей заскоро заставляти читати, а коли уже можуть чи-
тати, не належить їм позволяти задовго і зачасто читанням зани-
матися»4, адже читання шкодить «тілесному і духовому здоров’ю 
дітей», які подовгу просиджують у кімнаті й цим приносять шкоду 
своєму організмові. Письменник ставив вимогу, щоб дитина, якій 
дають у руки книгу, розуміла те, що в ній надруковано, щоб чи-
тання стало справді «здоровим кормом для духа», а не призвело до 
пустих думок, до неясних, половинних уявлень і до небажаної для 
її розвитку втоми мозку і тіла. 

У дітей від чотирьох до шести років, за спостереженням І. Фран-
ка, ще немає «вступних условій до читання». Вони перевертають 
книжечки, шукають малюнки, читають тільки коротенькі історії, 

1 Франко І. Женщина-мати // Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у 50 т. — К. Наукова 
думка, 2008. — Т. 53. — С. 560. 

2  Там само. — С. 565.
3  Там само. — С. 566. 
4  Там само. — С. 569. 
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