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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Дитяча 

література» складена Кардаш І. М. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів напряму 6.010101 Дошкільна освіта.  

Предметом є процес оволодіння студентами знаннями з літератури 

для дітей в Україні та світі; організація педагогом художньо-мовленнєвої 

діяльності дітей.  

Міждисциплінарні зв’язки: дошкільна педагогіка, театральна 

педагогіка, дитяча психологія, культура мовлення і виразне читання, 

українська література, світова література, історія літератури, 

літературознавство, фахові методики дошкільної освіти. Вивчення даного 

курсу передбачає підвищення у студентів рівня мистецької освіти – 

мистецтво відтворення думок і почуттів художнього твору та його творче 

втілення завдяки театралізованій діяльності. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів: 

Кредит 1.  Теоретичні засади театралізованої діяльності дітей 

дошкільного віку   

Кредит 2.   Театралізація дитячих художніх творів. Види дитячого 

театру  

Кредит 3.  Значення театралізованої діяльності для гармонійного 

розвитку дітей дошкільного віку  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

  Основною метою курсу є підвищення рівня загальної культури 

майбутніх вихователів; навчання студентів досконалому володінню мовними 

засобами; формування навичок вести монологічне чи діалогічне мовлення й 

виразно читати літературні твори, дотримуючись норм сучасної української 

мови та мовленнєвого етикету; сприяти кращому емоційному та 

літературному осмисленню й розумнію студентами текстового матеріалу; 

розвивати уміння застосовувати елементи техніки мовлення та прийоми 

виразного читання у театралізованій діяльності. 

  Основними завданнями дисципліни є засвоєння знань 

про теоретико-практичні засади театралізованій діяльності, норми сучасної 

української мови та принципи її основних комунікативних ознак; особливості 

та специфіку мистецтва виразного читання як одного із складових 

синкретичної природи театрального жанру; основні положення засобів 

театралізованій діяльності; різноманітність театралізованій діяльності в 

дошкільному віці; особливості аналізу та підготовку до театралізації й 

виконання різножанрових творів письменників-класиків та сучасних дитячих 

письменників; вміти використовувати у практичній педагогічній діяльності 

складові техніки мовлення та деякі методи й прийоми театральної педагогіки; 

підбирати різножанрові твори для театралізації дітям дошкільного віку; 

надавати фахові теоретико-практичні консультації батькам дітей 

дошкільного віку з теми «Особливості театралізованої діяльності в 

дошкільному віці». 
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК-6 здатність володіти українською мовою в усній та писемній формах, 

інтерпретувати таблиці, схеми здатність застосовувати мову, символіку й 

тексти у різноманітних формах та ситуаціях для досягнення цілей, 

розвитку знань та власних можливостей; 

ЗК-7 здатність визначати комунікативні стратегії з метою досягнення 

необхідного результату комунікації; завершувати комунікацію і 

контролювати посткомунікативні ефекти; 

ЗК -13здатність виявляти на рівні понятійного мислення  проблеми 

людини  для розуміння позиції людини іншого світогляду; 

ЗК -14 здатність складати практичні рекомендації щодо використання 

результатів наукових досліджень; 

 ІІ. Фахові:  

ФК-67  здатність виховувати у дітей шанобливе ставлення до рідної мови, 

культури мовленнєвого спілкування; 

ФК-68  здатність розробляти діагностувальні методики з метою виявлення 

сформованості різних видів мовленнєвої і художньо-мовленнєвої 

компетенцій у дітей дошкільного віку; 

ФК-69  здатність створювати сприятливу комунікативну атмосферу, 

розвивальне мовленнєве середовище для дітей різних вікових груп; 

ФК-70  здатність формувати у дітей мовленнєві вміння й навички, досвід 

мовленнєвої взаємодії з дорослими й однолітками; 

ФК-71 здатність розробляти й застосовувати сучасні педагогічні 

технології організації та управління навчально-мовленнєвою й художньо-

мовленнєвою діяльністю в дошкільному закладі; 

ФК-72  здатність здійснювати керівництво мовленнєвою й художньо-

мовленнєвою діяльністю дітей у різних формах її організації; 

ФК-73  здатність аналізувати й оцінювати навчально-мовленнєву й 

художньо-мовленнєву діяльність дітей дошкільного віку; 

ФК-74  здатність створювати творчі проекти з організації мовленнєвої й 

художньо-мовленнєвої діяльності дітей у днз із залученням батьків; 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1.  Теоретичні засади театралізованої діяльності дітей 

дошкільного віку   

Тема 1. Теоретичні засади театралізованої діяльності у розвитку 

дітей дошкільного віку. 

Тема 2. Методичні засади театралізованої діяльності. 

Тема 3. Мета та завдання театралізованої діяльності. 
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Кредит 2.   Театралізація дитячих художніх творів. Види дитячого 

театру  

Тема 1. Класифікація театралізованих ігор за Л. Артемовою. 

Тема 2. Види театрів для дітей дошкільного віку. 

Тема 3. Синкретична природа театрального мистецтва: художнє 

слово, сценографія, музика, хореографія. 

Тема 4. Художнє слово на сцені. Алгоритм розробки сценарію 

п’єси. 

Кредит 3.  Значення театралізованої діяльності для гармонійного 

розвитку дітей дошкільного віку  

Тема 1. Організація театралізованої діяльності дітей дошкільного віку. 

Тема 2. Методика проведення художньо-естетичних занять в 

дошкільних навчальних закладах. 

Тема 3. Розвиток творчих здібностей дошкільників у театрально-

ігровій діяльності. 

Тема 4. Організація та проведення театральної діяльності в групі 

раннього та молодшого віку. 

Тема 5. Організація та проведення театральної діяльності в середній і 

старшій групі. 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення: Навч. посібник. – 

2-е вид., випр. і доп. – К.: Ліра–К, 2006. – 240с. – Режим доступу: 

http://library.nulau.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR1/CD/Osnovu_kult.pdf 

2. Олійник Г.А. Виразне читання: Основи теорії: Навч. Посібник. – К.: 

Вища шк., 1995.- 207 с. 

3. Дитина. Методичні рекомендації до програми виховання і навчання 

дітей від 2 до 7 років. – К.: Університет, 2016. – 398 с. 

4. Богданець-Білоскаленко Н.І. У барвистому віночку. Хрестоматія. 

Навч.посібник для роботи з дітьми у дошкільн.навч.закладах/ 

Упор.Н.І.Богданець-Білоскаленко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 

728 с.33 

Допоміжна 

1. Дитина. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років. 

- 3-є видання, доопрац. та доповн. – К.: Університет, 2016. - 494с. 

2.Сиротич Наталія. Попередження синдрому "соціокультурного 

споживача" засобами театралізованої гри // Вихователь-методист 

дошкільного закладу: Щомісячний спеціалізований журнал, № 9 (58), 

вересень, 2013.- К.: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2013. - С.15-19. 

3.Сиротич Наталія. Різновиди театральної ляльки-рукавички // 

Вихователь-методист дошкільного закладу: Щомісячний спеціалізований 

журнал, № 1 (62), січень, 2014.- К.: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2014. - С.56-57. 

4.Станиславский, К.С. Актерский тренинг. Работа актера над собой. 

Работа над собой в творческом процессе воплощения / К.С. Станиславский. – 
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М.: АСТ МОСКВА : Полиграфиздат; СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. – 448 с. 

– Режим доступу: http://www.e-

reading.me/bookreader.php/101744/Stanislavskiii__Rabota_aktera_nad_soboii_%

28Chast%27_I%29.html 

5.Ефективні способи опрацювання партитури виразного читання / З. 

Захарчук, О. Ткачук // Нова педагогічна думка . - 2013. - № 2. - С. 102-107.-

Режимдоступу: 

https://www.google.com/search?q=6.%09Ефективні+способи+опрацювання+па

ртитури+виразного+читання 

6.Дзюбишина-Мельник Н.Я., Лаврінець О.Я. та ін. Читай і знай!: 

Довід.-практикум з граматики та стилістики сучас. укр. Мови. – К.: Вид.дім 

“Києво-Могилянська академія”, 2007. – 197 с. 

 

4. Інформаційні ресурси 

1. Закон України «Про дошкільну освіту» // 

www.mon.gov.ua/img/zstored/files/zakon_zso.doc 

2.Базовий компонент дошкільної освіти // 

mon.gov.ua/images/files/doshkilnacerednya/.../ 

bazov-komponent.doc 

3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». // 

Упор. О.Л.Кононко. – К. : Світоч, 2014. – // http://www.mon.gov.ua 

4. Електронний репозиторій публікацій професорсько-викладацького 

колективу Київського університету імені Бориса Грінченка 

http://kubg.edu.ua/2012-08-15-10-06-19.html 

5. Ящур В. М. Бібліографічний покажчик літератури для дітей. XXI ст. 

/В.М.Ящур [Електронний ресурс] // Бібліографічний покажчик. – 2009. – №3. 

– С.37. – Режим доступу до каталогів: http:// www /uа. catalog. 2009. literature. 

6. http://www.chl.kiev.ua/- веб-сайт Національної бібліотеки України для 

дітей. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування 

 

 

http://www.chl.kiev.ua/
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