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ЗМІСТ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА» 

 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності. 
2. Навчальна  програма дисципліни. 
3. Робоча навчальна програма дисципліни. 
4. Програма навчальної, технологічної і професійної практик (не 

передбачено навчальним планом). 

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів.  
6. Навчальні наочні посібники, технічні засоби навчання тощо. 
7. Конспект лекцій з дисципліни.  
8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт, 

тестові контрольні роботи (які завантажені на освітній простір).  

9. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять. 

10. Завдання на курсові та дипломні проекти (не передбачено навчальним 

планом). 

11. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних 
занять. 

12. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети, тести для 
підсумкового контролю (що завантажені на освітній простір).  

13. Методичні рекомендації та розробки викладача.  

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів. 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання. 

16. Інші матеріали.  
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної (варіативної) навчальної  дисципліни «Дитяча 

література» складена Казанжи О. В. відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки ступеня бакалавра спеціальності 012 Дошкільна освіта.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни “Дитяча література” є твори 

українських і зарубіжних дитячих письменників, український фольклор, міфологія. 

Міждисциплінарні зв’язки: українська література, зарубіжна література, педагогіка, 

психологія, літературне читання. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Поняття про дитячу літературу. Українська дитяча література 

Змістовий модуль 2. Світова література для дітей 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Дитяча література ”– ознайомити 

студентів із основними творами, що входять у коло дитячого читання; виробити у 

майбутніх учителів вміння самостійно аналізувати твори дитячої літератури, відбирати та 

оцінювати їх. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Дитяча література” є: 

 засвоїти особливості української і зарубіжної дитячої літератури; 

 усвідомити вплив історії на розвиток дитячої художньої літератури;  

 ознайомитись із творчістю українських письменників різних історико-

літературних періодів, які писали для дітей. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

загальнопредметні: 

 здатність використовувати, узагальнювати та аналізувати інформацію, ставити цілі 

і знаходити шляхи їх досягнення у галузі початкової освіти в умовах постійних 

змін у суспільстві; здатність до застосування різноманітних методів наукового 

дослідження, уміння використовувати їх у професійній діяльності початкової 

школи; формулювати думку з використанням наукових термінів; 

 здатність логічно правильно, аргументовано і чітко будувати усне та писемне 

мовлення, володіти навичками ведення дискусії та полеміки; 

 здатність працювати в будь-якому колективі, нести відповідальність за 

підтримання партнерських стосунків; 

 здатність використовувати цивільний кодекс. Правові та моральні норми в 

соціальній взаємодії та реалізації цивільної відповідальності у галузі початкової 

освіти; 

 здатність застосовувати основні методи захисту учнів початкової школи і 

населення від можливих наслідків, аварій. Катастроф, стихійних лих; техніку 

безбеки у початковій школі та громадських місцях; 

 здатність самостійно добирати та опрацьовувати історичні наукові документи, 

науково-популярні та наукові джерела; порівнювати інформацію з різних джерел; 

узагальнювати і критично оцінювати історичні та наукові факти, узагальнювати і 

критично оцінювати історичні та інші події і явища, визначати їх суть, причинено-

наслідкові зв’язки між ними; виділяти основне об’єктивне і суб’єктивне; робити 

висновки та узагальнення; 

 здатність працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних мережах з метою 

реалізації завдань початкової освіти; 



 здатність вільно володіти українською мовою як державною та однією з іноземних 

мов на рівні, необхідному для виконання професійних завдань у галузі початкової 

освіти; 

 здатність використовувати методи і засоби для зміцнення здоров’я і забезпечення 

повноцінної соціальної та професійної діяльності у галузі початкової освіти; 

 здатність з повагою та дбайливо ставитись до історичної спадщини і культурних 

традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні відмінності у суспільстві. 

 

фахові: 

 здатність використовувати основні закони гуманітарних дисциплін у галузі початкової 
освіти; 

 вміння оперувати сукупністю теоретичних знань, практичних умінь, навичок, ставлень, 
досвіду, що дають змогу здійснювати пошукову, евристичну діяльність, самостійно 

здобувати нові знання, аналізувати діяльність учасників навчально-виховного процесу в 

початковій школі; 

 здатність до професійного самовдосконалення, постійного поповнення своїх знань, 
розвитку своїх розумових здібностей, користування своїми інтелектуальними і творчими 

можливостями, професійними навичками у початковій освіті; 

 здатність розуміти зміст і головну думку усних і письмових висловлювань; 

 вести діалог з дотриманням правил мовленнєвого етикету; 

 будувати повноцінні в комунікативному аспекті усні й письмові зв’язні висловлювання 

 вміння інтерпретувати зміст творів (засобами слова) ; висловлювати естетичне 
ставлення до них; висловлювати власні почуття і думки у практичній діяльності вчителя 

початкової школи; 

 готовність формувати компоненти читацької компетентності учнів початкової школи. 
 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Кредит 1. Поняття про дитячу літературу. Усна народна творчість 

Тема 1. Дитяча література як невід’ємна складова всієї літератури 

Дитяча література як невід’ємна складова всієї літератури. Поняття «дитяча 

література». Джерела і функції дитячої літератури. Ознаки дитячої літератури. 

Тема 2. Дитячий фольклор 

Дитячий фольклор. Поняття «фольклор». Пареміографія. Загадки. Казка. Жанрові 

ознаки казки. Класифікація казок. 

Тема 3. Міфологія як джерело дитячої літератури 

Міфологія як джерело дитячої літератури. Поняття «міф», «міфологія». Специфічні 

ознаки міфу. Персонажі міфу, час і простір у міфології.  Класифікація міфів. 

 

Тема 4. Біблія як важлива складова дитячої літератури 

Біблія як важлива складова дитячої літератури. Поняття «Біблія». Структура Біблії. 

Старий Заповіт. Новий Заповіт. Апокрифи. Євангеліє. Притча. Переклади Біблії на 

українську мову. Біблія для дітей. 

Кредит 2. Українська дитяча література 

Тема 5. Українська дитяча література доби Київської Русі  

Література Київської Русі з найдавніших часів свого розвитку має виразно 

Українська дитяча література доби Київської Русі. Історія розвитку книго писання й 



книгодрукування. «повість минулих літ» та її значення для розвитку дитячої літератури. 

«Повчання Володимира Мономаха…» перший твір, адресований дітям. «Слово о полку 

Ігоревім». Творчість Г.Сковороди. Байки Харківські. 

Тема 6. Нова українська дитяча література 

Нова українська дитяча література. Особливості розвитку дитячої літератури 

зазначеного періоду. Значення «Енеїди» І.Котляревського для розвитку української 

дитячої літератури. Жанр байки. Байки П.Гулака-Артемовського, Л.Боровиковського, 

Є.Гребінки. Марко Вовчок як основоположниця дитячої літератури. Поетична творчість 

Т.Г.Шевченка. Творчість Л. Глібова для дітей. Журнал «Дзвінок» 

Тема 7. Українська література другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. 

У кінці XIX— на початку XXст. чимало творів про дітей і для дітей написали 

Українська література другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. Особливості розвитку дитячої 

літератури зазначеного періоду. Журнал «Молода Україна» та інші періодичні видання. 

Прояви модернізму в українській дитячій літературі. Творчість І.Франка, Б.Грінченка, 

Олени Пчілки, Лесі Українки, М.Коцюбинського, В.Винниченка, М.Вінграновського 

 

Тема 8. Українська дитяча література ХХ століття 

Складовою частиною загального літературного процесу є твори для підростаючого 

покоління. Українська дитяча література ХХ століття. Особливості розвитку дитячої 

літератури зазначеного періоду. Період «розстріляного відродження» і дитяча література. 

Тема Великої Вітчизняної війни у дитячій літературі. Діяльність журналу «Барвінок». 

Тематичне різноманіття поетичних, драматичних і прозових творів для дітей. Творчість 

П.Тичини, О.Олеся, М.Рильського, А.Малишка, Н.Забіли, О.Іваненко, Б.Харчука. 

Тема 9. Українська дитяча література кінця ХХ– початку ХХІ ст. ст. 

Українська дитяча література кінця ХХ– початку ХХІ ст. ст. Особливості розвитку 

дитячої літератури зазначеного періоду. Твори «шістдесятників для дітей». Творчість 

В.Симоненка, Л.Костенко, Є.Гуцала, В.Нестайка. дитяча література в контексті сучасного 

літературного процесу. Творчість І.Андрусяка, Зірки Мензатюк, О.Ільченка. Дитячі 

періодичні видання означеного періоду. 

Кредит 3. Зарубіжна література для дітей 

Тема 1. Зарубіжна дитяча література ХVІІ – ХІХ століть 

Зарубіжна дитяча література ХVІІ – ХІХ століть. Поняття про літературну казку. 

Казки Шарля Перро, братів Грімм, Е.-Т.А.Гофмана, Гауфа. Творчість Г.К.Андерсена. 

Особливості казок Г.К.Андерсена. 

Тема 2. Твори для дітей письменників світу ХХ–ХХІ століть 

Твори для дітей письменників світу ХІХ-ХХІ століть. Творчість В.Гюго, 

Дж.Лондона. З.Топеліуса, А.Ліндґрен, Б.Нємцової, Дж.Ролінґ, Дж.Р.Толкіна, А.Мілна. 

Тема 3. Російська дитяча література ХІХ століття 

Російська дитяча література ХІХ століття. Особливості розвитку дитячої літератури 

зазначеного періоду. Творчістть О.Пушкіна, Л.Толстого, П.Єршова,  К.Ушинського для 

дітей. 

Тема 4. Російська література для дітей ХХ – ХХІ століть 

Російська література для дітей ХХ – ХХІ століть. Проза і поезія означеного 

періоду. Тематика і проблематика творів. Творчість М.Носова, К.Чуковського, А.Барто. 

С.Міхалкого, С.Маршака. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 



1. Детская литература: Учебное пособие для уч-ся пед. училищ / В. Аникин и др. под ред. 

Детская литература: Учебное пособие для уч-ся пед. училищ / В. Аникин и др. под ред. 

Е.Зубаревой. –  3-е изд. , дораб. – М. : Просвещение, 1989. – 399 с. 

2. Дитяча література. Хрестоматія. Маловідомі твори українських письменників ІІ половини 

ХІХ – першої половини ХХ століття. Навчальний посібник / Упорядник Н.І.Богданець-

Білоскаленко. –– К. : Видавничий Дім “Слово”, 2006. – 256 с. 

3. Дитяча література: навчальний посібник / Д.М.Білецький та ін. – К. : Радянська школа, 

1967 – 543 с. 

4. Дитяча література: Теорія. Історія. Практика : навчально-методичний посібник для 

студентів філологів спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти” / Автор-укладач 

Л.О.Бондар – Миколаїв. – 234 с. 

5. Українська дитяча література : Хрестоматія / Вступна ст.. та упор. Л.П. Козачок . – 2-ге вид. 

стер. – К. : Вища школа, 2006. – 519 с. 

6. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2ч.: навч. посібник / Упоряд.: І.А.Луценко, 

А.М.Подолинний, Б.Й.Чайковський. –– К. : Вища школа, 1992. – Ч. 1 – 382 с. 

7. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2ч.: навч. посібник / Упоряд.: І.А.Луценко, 

А.М.Подолинний, Б.Й.Чайковський. –– К. : Вища школа, 1992. – Ч. 2 – 286 с. 

 

Додаткова 
1. Анатолій Качан: "Я ще не виписався як поет незабутніх дитячих вражень" [Текст] : 

біобібліографічний нарис / авт.-уклад. Н. Загайна. – К. : Вища школа, 2012. – 64 с.  

2. Интегрированный курс "Литература" (русская и мировая) [Текст] : учебник для 5 

класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке / Е. Е. 

Бондарева, Н. И. Ильинская, В. И. Мацапура, Г. В. Биткивская. – К. : Грамота, 2013. – 296 

с.  

3. Исаева Е. А. Интегрированный курс "Литература" (русская и мировая) [Текст] : 

учебник для 5 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском 

языке / Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко. – Харьков : Сиция, 2013. – 352 с.  

4. Исаева Е. А. Интегрированный курс "Литература" (русская и мировая) [Текст] : 

учебник для 6 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском 

языке / Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко. – Харьков : Сиция, 2013. – 352 с 

5. Бондарева Е. Е. Интегрированный курс "Литература" (русская и мировая) [Текст] : 

учебник для 6 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском 

языке / Е. Е. Бондарева, Н. И. Ильинская, В. И. Мацапура. – К. : Грамота, 2014. – 240 с.  

6. Качак Т. Б. Зарубіжна дитяча література [Текст] : підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / Т. Б. Качак, Л. М. Круль. – К. : Академвидав, 2014. – 416 с. – 

(Альма-матер).  

7. Качак Т. Б. Зарубіжна література для дітей [Текст] : підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / Т. Б. Качак, Л. М. Круль. – К. : Академвидав, 2014. – 416 с.  

8. Качак Т.  Українська література для дітей та юнацтва [Текст] : підручник / Т. Качак. 

– К. : Академія, 2016. – 352 с. – (Альма-матер).  

Сухомлинський В. А. Я розповім вам казку...: Філософія для дітей [Текст] / В. А. 

Сухомлинський ; уклад. О. Сухомлинська. – Х. : Школа, 2016. – 576 с.  

9. Філатова О.С. Українська література 20-30-х років ХХ століття: основні тенденції 

розвитку й естетична стратегія: навчальний посібник / О.С.Філатова, О.В.Казанжи. – 

Миколаїв: Іліон. 2013. – 235 с. 
 

 

Інформаційні ресурси 

1. Головна сторінка Національної бібліотеки України для дітей: 

http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5880  

http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5880


2. Літературне читання. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (2-4 

класи): http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/ukr/02_lit_chit.pdf  
3. . Електронні бібліотеки: http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/ 
4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: http://nbuv.gov.ua/ 

 

4. Форми підсумкового контролю успішності навчання: модульні контрольні 

роботи, колоквіуми, самостійні роботи, творчі роботи, тестування, реферати, 

повідомлення, інсценування. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування. 
 

 

http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/ukr/02_lit_chit.pdf
http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/
http://nbuv.gov.ua/
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Кафедра початкової освіти 
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факультет    дошкільної та початкової освіти 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр 

  

 

Денна форма навчання 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загальноредметні коипетенції 

 Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності у галузі 

початкової освіти; 

 уміння наслідувати етичні і правові норми щодо дітей і педагогів, мати чітку 

ціннісну орієнтацію на збереження психічного здоров’я кожного учасника 

навчально-виховного процесу та охорону їх прав і здоров'я. 

 

Фахові компетенції 

 Уміння обґрунтувати та розробити специфіку, структуру, особливості підготовки і 

проведення уроку трудового навчання з учнями молодшого шкільного віку. Знання 

вимог до сучасного уроку трудового навчання у початковій школі.  

 Уміння застосовувати систему методичних засобів, за допомогою яких 

забезпечується успішне проведення уроку трудового навчання. 

 Знання основних вимог до підготовки учнів та норми оцінювання знань, умінь, 

навичок учнів початкової школи. 

 Уміння обґрунтувати та розробити специфіку, структуру, особливості підготовки і 

проведення уроку письма з учнями молодшого шкільного віку. 

 Знання вимог до сучасного уроку письма у початковій школі.  

 Уміння застосовувати систему методичних засобів, за допомогою яких 

забезпечується успішне проведення уроку письма. 

 Знання вікових, анатомо-фізіологічних, психологічних особливостей дітей 

молодшого шкільного віку. 

 Вміння виявляти та розвивати потенційні можливості дітей шляхом проведення 

хвилин «митців художнього слова», творчих вправ, дискусій, літературних ігор, 

вікторин, словесного малювання, уявної екранізації та інсценізації. 

 Вміння використовувати допоміжний матеріал до виучуваної теми, аналізувати 

зображувальні засоби та особливості мови персонажів у єдності з розкриттям 

змісту та оцінкою поведінки героїв, удосконалювати механізм «випереджувального 

синтаксису» в процесі читання для розвитку смислової здогадки, задовольняти 

бажання дітей ставити питання до змісту виучуваного тексту та одержувати на них 

відповіді від однокласників, створювати умови для перенесення знань з 

позакласного читання на уроки класного, об’єктивно оцінюючи знання й уміння 

дітей молодшого шкільного віку. 

 Уміння розробляти нестандартні уроки на “замовлення”, уроки-диспути, ігри, 

дискусії засобами використання інтегрованого матеріалу та високохудожніх зразків 

допоміжної літератури. 

 Вміння визначати структуру групи та виявляти місце особистості у ній, 

використовуючи методи соціометрії та спеціальні психодіагностичні методики. 

 Навички вміло використовувати невербальні послання у процесі міжособистісної 

взаємодії, у роботі з колегами, учнями та їх батьками. 

 Уміння швидко та ефективно вирішувати конфліктні ситуації; протистояти 

маніпулятивним впливам; підбирати найбільш ефективні стилі взаємодії з іншими 

людьми. 

 Уміння використовувати представлений досвід прикладних досліджень соціальної 

психології у практичній роботі; проводити соціально-психологічні тренінги.  

 Вміння складати характеристику групи, прогнозувати динаміку розвитку малої 

групи. 

 Знання сутності понять «лідерство» та «управління». 

 Володіння знаннями щодо сутності конфлікту; причини і сутність людської 

агресивності.  



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Кафедра початкової освіти 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор із науково-педагогічної 

роботи __________ Н. І. Василькова  

28 серпня 2017 р. 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА» 

Ступінь бакалавра 

Галузь знань 01 Освіта 

012 Дошкільна освіта 

Код та найменування спеціальності 

Дошкільна освіта. Початкова освіта. Дошкільна освіта. Практична психологія 

Початкова освіта. Дошкільна освіта. Початкова освіта. Практична психологія 

Освітня програма  

Факультет дошкільної та початкової освіти 

 

 

 

 

 

 

 

2017 – 2018 навчальний рік



Робоча програма навчальної дисципліни «Дитяча література» для студентів спеціальності 

012 Дошкільна освіта 

 

Розробник: Казанжи Олександра Вадимівна, в.о. доцента кафедри початкової освіти,  

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри початкової освіти 

Протокол № 1від «28» серпня 2017 р. 

Завідувач кафедри ___________ (Якименко С.В.) 

«   » cерпня 2017 р. 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3,0 

(ДФН); 3,0 (ЗФН) 

Галузь знань 01 Освіта 

 

Нормативна 

 

Спеціальність  

012 Дошкільна освіта 

6.010102 Педагогічна освіта 

(ЗФН) 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

реферат 

 

Освітня програма 

Початкова освіта; 

Дошкільна освіта / 

Психологія 

 

Рік підготовки: 

2-й  4-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 (ДФН) 

 

 

4-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

12 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. .6 год. 

Лабораторні 

- год. 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 33 % аудиторної роботи, 67% самостійної роботи.  



  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: ознайомити студентів із основними творами, що входять у коло дитячого 

читання; виробити у майбутніх учителів вміння самостійно аналізувати твори дитячої 

літератури, відбирати та оцінювати їх. 

Завдання: 

 засвоїти особливості української і зарубіжної дитячої літератури; 

 усвідомити вплив історії на розвиток дитячої художньої літератури;  

 ознайомитись із творчістю українських письменників різних історико-

літературних періодів, які писали для дітей. 

 

Загальнопредметні компетентності 

 здатність використовувати, узагальнювати та аналізувати інформацію, ставити цілі 

і знаходити шляхи їх досягнення у галузі початкової освіти в умовах постійних 

змін у суспільстві; здатність до застосування різноманітних методів наукового 

дослідження, уміння використовувати їх у професійній діяльності початкової 

школи; формулювати думку з використанням наукових термінів; 

 здатність логічно правильно, аргументовано і чітко будувати усне та писемне 

мовлення, володіти навичками ведення дискусії та полеміки; 

 здатність працювати в будь-якому колективі, нести відповідальність за 

підтримання партнерських стосунків; 

 здатність використовувати цивільний кодекс. Правові та моральні норми в 

соціальній взаємодії та реалізації цивільної відповідальності у галузі початкової 

освіти; 

 здатність застосовувати основні методи захисту учнів початкової школи і 

населення від можливих наслідків, аварій. Катастроф, стихійних лих; техніку 

безбеки у початковій школі та громадських місцях; 

 здатність самостійно добирати та опрацьовувати історичні наукові документи, 

науково-популярні та наукові джерела; порівнювати інформацію з різних джерел; 

узагальнювати і критично оцінювати історичні та наукові факти, узагальнювати і 

критично оцінювати історичні та інші події і явища, визначати їх суть, причинено-

наслідкові зв’язки між ними; виділяти основне об’єктивне і суб’єктивне; робити 

висновки та узагальнення; 

 здатність працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних мережах з метою 

реалізації завдань початкової освіти; 

 здатність вільно володіти українською мовою як державною та однією з іноземних 

мов на рівні, необхідному для виконання професійних завдань у галузі початкової 

освіти; 

 здатність використовувати методи і засоби для зміцнення здоров’я і забезпечення 

повноцінної соціальної та професійної діяльності у галузі початкової освіти; 

 здатність з повагою та дбайливо ставитись до історичної спадщини і культурних 

традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні відмінності у суспільстві. 

 

Фахові компетентності 

 здатність використовувати основні закони гуманітарних дисциплін у галузі початкової 

освіти; 



  

 

 вміння оперувати сукупністю теоретичних знань, практичних умінь, навичок, ставлень, 
досвіду, що дають змогу здійснювати пошукову, евристичну діяльність, самостійно 

здобувати нові знання, аналізувати діяльність учасників навчально-виховного процесу в 

початковій школі; 

 здатність до професійного самовдосконалення, постійного поповнення своїх знань, 
розвитку своїх розумових здібностей, користування своїми інтелектуальними і творчими 

можливостями, професійними навичками у початковій освіті; 

 здатність розуміти зміст і головну думку усних і письмових висловлювань; 

 вести діалог з дотриманням правил мовленнєвого етикету; 

 будувати повноцінні в комунікативному аспекті усні й письмові зв’язні висловлювання 

 вміння інтерпретувати зміст творів (засобами слова) ; висловлювати естетичне 
ставлення до них; висловлювати власні почуття і думки у практичній діяльності вчителя 

початкової школи; 

 готовність формувати компоненти читацької компетентності учнів початкової школи. 
 

 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

- знати: 
- функції дитячої літератури; 
- кращі твори вітчизняної та світової літератури, їхній зміст;  
- біографію письменників, що вивчаються; 
- сутність дитячої літератури як художньо-мистецького та історичного явища; 

- особливості розвитку дитячої літератури упродовж певних історичних періодів. 

вміти:  

- визначати особливості дитячої літератури; 

- встановлювати зв’язки між історичними подіями та літературними творами; 

- аналізувати художні тексти, визначати виховне й пізнавальне значення кожного із них; 

- працювати з критичними джерелами; 

- визначати роль конкретного художнього твору та творчості письменника для розвитку 

українського літературного процесу. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Поняття про дитячу літературу. Усна народна творчість 

Тема 1. Дитяча література як невід’ємна складова всієї літератури 

Дитяча література як невід’ємна складова всієї літератури. Поняття «дитяча 

література». Джерела і функції дитячої літератури. Ознаки дитячої літератури. 

Тема 2. Дитячий фольклор 

Дитячий фольклор. Поняття «фольклор». Пареміографія. Загадки. Казка. Жанрові 

ознаки казки. Класифікація казок. 

Тема 3. Міфологія як джерело дитячої літератури 

Міфологія як джерело дитячої літератури. Поняття «міф», «міфологія». Специфічні 

ознаки міфу. Персонажі міфу, час і простір у міфології.  Класифікація міфів. 

 



  

 

Тема 4. Біблія як важлива складова дитячої літератури 

Біблія як важлива складова дитячої літератури. Поняття «Біблія». Структура Біблії. 

Старий Заповіт. Новий Заповіт. Апокрифи. Євангеліє. Притча. Переклади Біблії на 

українську мову. Біблія для дітей. 

Кредит 2. Українська дитяча література 

Тема 5. Українська дитяча література доби Київської Русі  

Література Київської Русі з найдавніших часів свого розвитку має виразно 

Українська дитяча література доби Київської Русі. Історія розвитку книго писання й 

книгодрукування. «повість минулих літ» та її значення для розвитку дитячої літератури. 

«Повчання Володимира Мономаха…» перший твір, адресований дітям. «Слово о полку 

Ігоревім». Творчість Г.Сковороди. Байки Харківські. 

Тема 6. Нова українська дитяча література 

Нова українська дитяча література. Особливості розвитку дитячої літератури 

зазначеного періоду. Значення «Енеїди» І.Котляревського для розвитку української 

дитячої літератури. Жанр байки. Байки П.Гулака-Артемовського, Л.Боровиковського, 

Є.Гребінки. Марко Вовчок як основоположниця дитячої літератури. Поетична творчість 

Т.Г.Шевченка. Творчість Л. Глібова для дітей. Журнал «Дзвінок» 

Тема 7. Українська література другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. 

У кінці XIX— на початку XXст. чимало творів про дітей і для дітей написали 

Українська література другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. Особливості розвитку дитячої 

літератури зазначеного періоду. Журнал «Молода Україна» та інші періодичні видання. 

Прояви модернізму в українській дитячій літературі. Творчість І.Франка, Б.Грінченка, 

Олени Пчілки, Лесі Українки, М.Коцюбинського, В.Винниченка, М.Вінграновського 

 

Тема 8. Українська дитяча література ХХ століття 

Складовою частиною загального літературного процесу є твори для підростаючого 

покоління. Українська дитяча література ХХ століття. Особливості розвитку дитячої 

літератури зазначеного періоду. Період «розстріляного відродження» і дитяча література. 

Тема Великої Вітчизняної війни у дитячій літературі. Діяльність журналу «Барвінок». 

Тематичне різноманіття поетичних, драматичних і прозових творів для дітей. Творчість 

П.Тичини, О.Олеся, М.Рильського, А.Малишка, Н.Забіли, О.Іваненко, Б.Харчука. 

Тема 9. Українська дитяча література кінця ХХ– початку ХХІ ст. ст. 

Українська дитяча література кінця ХХ– початку ХХІ ст. ст. Особливості розвитку 

дитячої літератури зазначеного періоду. Твори «шістдесятників для дітей». Творчість 

В.Симоненка, Л.Костенко, Є.Гуцала, В.Нестайка. дитяча література в контексті сучасного 

літературного процесу. Творчість І.Андрусяка, Зірки Мензатюк, О.Ільченка. Дитячі 

періодичні видання означеного періоду. 

Кредит 3. Зарубіжна література для дітей 

Тема 1. Зарубіжна дитяча література ХVІІ – ХІХ століть 

Зарубіжна дитяча література ХVІІ – ХІХ століть. Поняття про літературну казку. 

Казки Шарля Перро, братів Грімм, Е.-Т.А.Гофмана, Гауфа. Творчість Г.К.Андерсена. 

Особливості казок Г.К.Андерсена. 

Тема 2. Твори для дітей письменників світу ХХ–ХХІ століть 



  

 

Твори для дітей письменників світу ХІХ-ХХІ століть. Творчість В.Гюго, 

Дж.Лондона. З.Топеліуса, А.Ліндґрен, Б.Нємцової, Дж.Ролінґ, Дж.Р.Толкіна, А.Мілна. 

Тема 3. Російська дитяча література ХІХ століття 

Російська дитяча література ХІХ століття. Особливості розвитку дитячої літератури 

зазначеного періоду. Творчістть О.Пушкіна, Л.Толстого, П.Єршова,  К.Ушинського для 

дітей. 

Тема 4. Російська література для дітей ХХ – ХХІ століть 

Російська література для дітей ХХ – ХХІ століть. Проза і поезія означеного 

періоду. Тематика і проблематика творів. Творчість М.Носова, К.Чуковського, А.Барто. 

С.Міхалкого, С.Маршака. 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п

р 

лаб ін

д 

ср л п

р 

лаб ін

д 

ср 

Кредит 1. Поняття про дитячу літературу. Усна народна творчість  

Тема 1. Дитяча 

література як 

невід’ємна складова 

всієї літератури. 

1 1     2     2 

Тема 2. Дитячий 

фольклор 

7 1 2   4 8 2    6 

Тема 3. Міфологія як 

джерело дитячої 

літератури. 

4     4 6     6 

Тема 4. Біблійні 

мотиви як 

визначальний фактор 

становлення 

літератури для дітей. 

4     4 4     4 



  

 

Разом за кредитом 1 16 2 2   12 20 2    1

8 

Кредит 2. Українська дитяча література 

Тема 1 Розвиток 

української дитячої 

літератури від доби 

Київської Русі до 

кінця ХVІІІ століття. 

5 1    4 4     4 

Тема 2. Нова 

українська дитяча 

література. 

7 1 2   4 6     6 

Тема 3. Українська 

література другої 

половини ХІХ – поч. 

ХХ ст. 

8 2 2   4 14 2 2   1

0 

Тема 4. Українська 

дитяча література ХХ 

ст. 

20 2 6   12 14 2 2   1

0 

Тема5. Українська 

дитяча література 

кінця ХХ– початку 

ХХІ ст. ст. 

4     4 10     1

0 

Разом за Кредитом 2 44 6 10   28 48 4 4   4

0 

Кредит 3. Зарубіжна література для дітей 

Тема 1. Зарубіжна 

дитяча література ХVІІ 

– ХІХ століть. 

6 2 2   2 7 2 2   3 

Тема 2. Твори для 

дітей письменників 

світу  

ХХ–ХХІ століття. 

6     6 5     5 

Тема 3. Російська 10 2 2   6 5     5 



  

 

дитяча література ХІХ 

століть. 

Тема 4. Російська 

література для дітей 

ХХ – ХХІ століть 

8  2   6 5     5 

Разом за кредитом 3 30 4 6   20 22 2 2   1

8 

Разом 90 12 18   60 90 8 6   7

6 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Поняття про дитячу літературу.  

Усна народна творчість 

1 Український дитячий фольклор  2 

 Разом 2 

Кредит 2. Українська дитяча література 

2 Байка у творчому доробку Леоніда Глібова 2 

3 Творчість Івана Франка для дітей  2 

4 Особливості творів В.Симоненка для дітей 2 

5 Творчий доробок Всеволода Нестайка 2 

6 Прозова спадщина Є.Гуцала 2 

 Разом 10 

Кредит 3. Зарубіжна література для дітей  

7 Казки Г.К.Андерсена 2 

8 Творчість Л.М. Толстого для дітей 2 

9 Творчість М.Носова 2 



  

 

 Разом  6 

 Всього 18 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Поняття про дитячу літературу. Усна народна творчість 

1 Календарна обрядовість і дитяча література 4 

2 Біблійні міфи, що вивчаються у шкільному курсі дитячої 

літератури 

8 

 Разом 12 

Кредит 2. Українська дитяча література 

1 Байкарська творчість Г.Сковороди  2 

2 Казки П.Білецького-Носенка 2 

3 Дитячі твори Ю.Федьковича 2 

4 У світі казок Катрі Гриневичевої 2 

5 Літературні сайти для маленького читача. 3 

6 Вимоги І. Франка до дитячої літератури  як засобу виховання 

молодшого покоління (статті «Байка про байку», «Женщина-

мати»)  

2 

7 Творчість В.Винниченка для дітей. 2 

8 Творчість Янка Купала для дітей 2 

9 Василь Сухомлинський як дитячий письменник 2 

10 Дитяча творчість М.Трублаїні та В.Близнеця 2 

11 Поетична творчість для дітей Д.Г.Білоуса 2 

12 Казкове фентезі О.Дерманського «Король буків, або Таємниця 

смарагдової книги» 

2 

13 Сучасна дитяча періодика 3 

 Разом 28 



  

 

 Кредит 3. Зарубіжна література для дітей   

1 Перший дитячий журнал в Росії «Детское чтение для сердца и 

разума. Участь М. Карамзіна в журналі. 

2 

2 В.Г. Бєлінський як основоположник теорії та критики дитячої 

літератури в Росії 

2 

3 В.А. Жуковський. Погляди письменника на літературу для дітей. 2 

4 Творчість для дітей А. Погорєльського. Повість «Черная курица 

или Подземные жители» 

2 

5 Б. Житков – одним із перших авторів науково-художньої 

літератури для дітей 

2 

6 В. Біанки як основоположник науково-художньої літератури для 

дітей , письменник-анімаліст 

2 

7 Творчість Б.Заходера для дітей 2 

8 Виховна роль казок А. Ліндгрен.  2 

9 «Хатина дядька Тома» Гаріет Бічер-Стоу – одна з кращих 

дитячих повістей дитячої літератури. Ідеї та образи повісті 

2 

10 Дж. Родарі – основоположник нової італійської дитячої 

літератури  

2 

 Разом 20 

 Всього 60 

 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Кредит 1. Українська дитяча література  
1. Дати порівняльну характеристику міфу і казки. 

2. Пояснити на конкретному дитячому творі специфіку дитячої літератури. 

3. Підготувати позакласний захід за темою «Ця чарівна країна Казка». 

 

Кредит 2. Зарубіжна дитяча література  
4. Розкрити вплив історико-політичної ситуації в Україні дожовтневого періоду на 

розвиток дитячої літератури. 

5. Дати загальну характеристику розвиткові дитячої літератури дожовтневого періоду. 

6. Підготувати презентацію на тему “Дитяча періодика ХХІ століття”. 

7. Підготувати презентацію на тему “Дитяча книга ХХ століття”. 

8. Підготувати презентацію на тему “Дитяча книга ХХІ століття”. 

Література (Див.: літературу до курсу). 

 

Кредит 3. Зарубіжна дитяча література  
1. Підготувати презентацію на тему «Розвиток російської дитячої літератури ХХ століття» 



  

 

 

8. Методи навчання 

Лекція, бесіда, спостереження, тестування. 

 

9. Методи контролю 

Модульні контрольні роботи, колоквіуми, самостійні роботи, творчі роботи, 

реферати, презентації, повідомлення, інсценування, тестування. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Накопичу-

вальні бали/ 

Сума 
 К1 Кредит 2 Кредит3 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

300 

Практичні 

заняття 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

90 

30 50 

КР1 – 20 КР2 – 20 

Усього 100 100 100 300 

 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

79-89 В 
добре  

65-78 С 

56-64 D 
задовільно  

50-55 Е  

35-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

не зараховано з 

обов’язковим 



  

 

дисципліни повторним вивченням 

дисципліни 

 

Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс 

2. Філатова О.С. Українська література 20-30-х років ХХ століття: основні тенденції 

розвитку й естетична стратегія: навчальний посібник / О.С.Філатова, О.В.Казанжи. – 

Миколаїв: Іліон. 2013. – 235 с. 

11. Рекомендована література 

Базова 

8. Детская литература: Учебное пособие для уч-ся пед. училищ / В. Аникин и др. под ред. 

Е.Зубаревой. –  3-е изд. , дораб. – М. : Просвещение, 1989. – 399 с. 

9. Дитяча література. Хрестоматія. Маловідомі твори українських письменників ІІ половини 

ХІХ – першої половини ХХ століття. Навчальний посібник / Упорядник Н.І.Богданець-

Білоскаленко. –– К. : Видавничий Дім “Слово”, 2006. – 256 с. 

10. Дитяча література: навчальний посібник / Д.М.Білецький та ін. – К. : Радянська школа, 

1967 – 543 с. 

11. Дитяча література: Теорія. Історія. Практика : навчально-методичний посібник для 

студентів філологів спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти” / Автор-укладач 

Л.О.Бондар – Миколаїв. – 234 с. 

12. Українська дитяча література : Хрестоматія / Вступна ст.. та упор. Л.П. Козачок . – 2-ге вид. 

стер. – К. : Вища школа, 2006. – 519 с. 

13. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2ч.: навч. посібник / Упоряд.: І.А.Луценко, 
А.М.Подолинний, Б.Й.Чайковський. –– К. : Вища школа, 1992. – Ч. 1 – 382 с. 

14. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2ч.: навч. посібник / Упоряд.: І.А.Луценко, 
А.М.Подолинний, Б.Й.Чайковський. –– К. : Вища школа, 1992. – Ч. 2 – 286 с. 

 

Додаткова 

10. Анатолій Качан: "Я ще не виписався як поет незабутніх дитячих вражень" [Текст] : 

біобібліографічний нарис / авт.-уклад. Н. Загайна. – К. : Вища школа, 2012. – 64 с.  

11. Интегрированный курс "Литература" (русская и мировая) [Текст] : учебник для 5 

класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке / Е. Е. 

Бондарева, Н. И. Ильинская, В. И. Мацапура, Г. В. Биткивская. – К. : Грамота, 2013. – 296 

с.  

12. Исаева Е. А. Интегрированный курс "Литература" (русская и мировая) [Текст] : 

учебник для 5 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском 

языке / Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко. – Харьков : Сиция, 2013. – 352 с.  

13. Исаева Е. А. Интегрированный курс "Литература" (русская и мировая) [Текст] : 

учебник для 6 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском 

языке / Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко. – Харьков : Сиция, 2013. – 352 с 

14. Бондарева Е. Е. Интегрированный курс "Литература" (русская и мировая) [Текст] : 

учебник для 6 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском 

языке / Е. Е. Бондарева, Н. И. Ильинская, В. И. Мацапура. – К. : Грамота, 2014. – 240 с.  



  

 

15. Качак Т. Б. Зарубіжна дитяча література [Текст] : підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / Т. Б. Качак, Л. М. Круль. – К. : Академвидав, 2014. – 416 с. – 

(Альма-матер).  

16. Качак Т. Б. Зарубіжна література для дітей [Текст] : підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / Т. Б. Качак, Л. М. Круль. – К. : Академвидав, 2014. – 416 с.  

17. Качак Т.  Українська література для дітей та юнацтва [Текст] : підручник / Т. Качак. 

– К. : Академія, 2016. – 352 с. – (Альма-матер).  

Сухомлинський В. А. Я розповім вам казку...: Філософія для дітей [Текст] / В. А. 

Сухомлинський ; уклад. О. Сухомлинська. – Х. : Школа, 2016. – 576 с.  

18. Філатова О.С. Українська література 20-30-х років ХХ століття: основні тенденції 

розвитку й естетична стратегія: навчальний посібник / О.С.Філатова, О.В.Казанжи. – 

Миколаїв: Іліон. 2013. – 235 с. 

 

 

Інформаційні ресурси 

5. Головна сторінка Національної бібліотеки України для дітей: 

http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5880  

6. Літературне читання. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (2-4 

класи): http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/ukr/02_lit_chit.pdf  
7. . Електронні бібліотеки: http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/ 
8. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: http://nbuv.gov.ua/ 
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Засоби діагностики навчальних досягнень студентів  

Методи навчання 

Провідною формою активізації пізнавальної діяльності студентів лишається лекція, 

в ході якої викладач орієнтує студентів на творче оволодіння матеріалом, дає настанови 

для наступної самостійної роботи над книгою. На лекції викладаються лише узагальнені, 

вузлові питання навчальної дисципліни, методи й алгоритми розв’язання основних 

завдань. 

Семінарські заняття мають за мету поглибити знання студентів з тем змістовного 

модуля, сприяють опануванню практичних умінь та навичок.  

Робота (реферати, доповіді, статті, тощо) наукового спрямування має на меті 

дослідження нових напрямків розвитку дитячої літератури, а також нових концепції та 

нових матеріалів, що використовуються у літературознавстві. Наукова робота виконується 

самостійно під керівництвом викладача. 

Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна робота, яка 

виконується в позааудиторний час. 

Методи контролю 

за способом організації 

індивідуальний груповий фронтальний диференційований 

за способом надходження інформації 

усний письмовий експериментальний програмованний 

Види контролю: попередній; поточний; тематичний; заключний. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом 

аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що 

відповідає30 годинам робочого часу. 

Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина 

навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та 

структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-

технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми 

рейтингового контролю. 

Змістовний навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, 

цілісна частина навчального модуля, сукупність теоретичних та практичних завдань 

відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та 

індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні 

форми рейтингового контролю. 

Семестровий контроль – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом 

теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр. 

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих 

студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в університеті в 

письмовій формі шляхом написання контрольно-екзаменаційних робіт. 

Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної 

студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним 

знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, 

змістовно-модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з 



  

 

наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою 

та шкалою ECTS. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичної роботи студентів, 

рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється під час проведення 

аудиторних занять. Поточна змістовна модульна рейтингова оцінка складається з 

балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння відповідного 

змістовного модуля – виконання та захист теоретичних завдань, тестових та 

розрахункових завдань, лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних 

заняттях тощо. 

Змістовний модульний контроль – загальний підсумок робот студента протягом 

вивчення окремого змістовного модуля за результатами теоретичного та практичного 

матеріалу, передбаченого змістовним модулем, який завершується обов’язковим 

написанням змістовної модульної рейтингової контрольної роботи (ЗМРКР). 

Організація та проведення змістовного модульно-рейтингового контролю 

1. Змістовний модульно-рейтинговий контроль обов’язково проводиться з тих 

навчальних дисциплін, для яких робочим навчальним планом передбачений залік та 

екзамен. 

2. Поділ навчального матеріалу на змістовні модулі, максимальну кількість балів 

для оцінювання ЗМРКР з конкретного змістовного модуля встановлює лектор. 

3. Розподіл балів у сумарній змістовно модульній оцінці для оцінювання 

результатів поточного та підсумкового контролю, встановлюються відповідно до 

критеріїв оцінювання теоретичної та практичної підготовки студента. Інформацію про 

розподіл балів та кількість змістовних модулів викладач зобов’язаний довести до відома 

студентів на початку вивчення навчальної дисципліни. 

4. Студент, який навчається за індивідуальним навчальним планом, складає 

модульний контроль у терміни, передбачені індивідуальним планом. 

5. Письмова компонента підсумкового змістовного модульного контролю (ЗМРКР) 

обов’язкова та проводиться шляхом виконання контрольних завдань для перевірки 

фактичного матеріалу відповідних змістовних модулів та розв’язування задач. Письмово-

усна форма змістовного модульного контролю (ЗМРКР) вводиться на підставі рішення 

кафедри з подання викладача. 

Для проведення ЗМРКР лектор готує варіанти контрольних завдань. Завдання 

ЗМРКР повинні бути однаковими або рівноважкими. Критерії оцінювання результатів 

виконання контрольних завдань доводяться до відома студентів перед проведенням 

ЗМРКР. 

 

Пам’ятка для студентів 

До підсумкового змістовно-модульного контролю допускаються студенти, які 

виконали всі види робіт, передбачені змістовним модулем. ЗМРКР проводиться для 

студентів групи за розкладом. Тривалість письмової компоненти становить одну 

академічну годину. Якщо запланована письмово-усна форма проведення ЗМРКР, то усну 

компоненту лектор проводить після перевірки письмових завдань в час та місці, 

визначеному розкладом. Проведення та перевірку виконаних ЗМРКР організують лектори, 

залучаючи викладачів, які проводять практичні, лабораторні та семінарські заняття. 

Студент, який з’явився на ЗМРКР та отримав контрольне завдання, вважається 

атестованим, незалежно від результатів написання ЗМРКР. Контрольні завдання 

видаються кожному студентові. 

Студент може звернутися до викладача за роз’ясненням змісту завдання. При 

виконанні ЗМРКР студент може користуватися лише тим допоміжним матеріалом або 

засобами, які дозволені викладачем. Під час проведення ЗМРКР студентам забороняється 

в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати 

матеріали чи засоби, крім дозволених. Викладач зобов’язаний контролювати 



  

 

самостійність виконання студентом свого завдання та дотримання встановленого порядку 

проведення контрольного заходу. 

При виявленні викладачем порушення студентом встановленого порядку 

проведення ЗМРКР, викладач усуває цього студента від проведення контролю, не 

перевіряє його письмову відповідь, робить на ній відповідний запис та оцінює 

ЗМРКР нулем балів без права повторної атестації. 

ЗМРКР студента, який не з’явився на контрольний захід, оцінюється нулем балів. 

Студент, який набрав менше 50% балів за виконану ЗМРКР, має право написати її 

повторно (інший варіант), але при цьому сума балів за написану роботу зменшується 

на
1
/3 від загальної кількості балів при виконанні тієї ж самої кількості завдань. Якщо 

студент не з’явився на перше написання контрольної роботи з поважної причини і має 

підтверджуючий документ, то штрафні бали не знімаються. 

Результати перевірки ЗМРКР доводяться до відома студентів не пізніше ніж за два 

робочі дні після дати проведення контролю. 

Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою з письмового контрольного 

завдання, має право звернутися до лектора і отримати обґрунтоване пояснення. У випадку 

незгоди студента з рішенням лектора, він може звернутися з письмовою апеляцією до 

завідувача кафедри не пізніше, ніж на наступний робочий день після оголошення 

результатів перевірки цього завдання. Лектор з даної навчальної дисципліни та завідувач 

кафедри або визначений ним викладач зобов’язані розглянути апеляцію в присутності 

студента протягом двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо оцінки 

контрольного завдання. 

У результаті апеляції оцінка контрольної роботи студента не може бути зменшена, 

а тільки залишена без змін чи збільшена. Результат розгляду апеляції фіксується на тексті 

виконаного завдання і підтверджується підписами відповідних викладачів. Якщо студент 

не звернувся з апеляцією у встановлений термін, то оцінка, виставлена викладачем при 

перевірці контрольного завдання, є остаточною. 

 
Критерії оцінювання теоретичних знань та практичних навичок 

У процесі оволодіння цим курсом студенти повинні знати основні теоретичні та 

прикладні питання фізіології вегетативної нервової системи, сучасні методи фізіологічних 

досліджень, основи лабораторного аналізу, морфо функціональних особливостей 

симпатичної та парасимпатичної іннервації різних органів, нейроефекторні синапси, 

особливості їх будови та функціонування, а також вміти проводити фізіологічний 

експеримент. Стосовно навчального предмету “Фізіологія вегетативної нервової системи ” 

в системі вищої освіти такі рівні компетентності студентів, які інтерпретуються так: 

Бали рівень Критерії 

10 відмінно 

Студент виявляє творчі здібності, на основі глибоких і 

міцних знань за власним бажанням розвиває свої 

обдарування і нахили, уміє самостійно здобувати і 

використовувати інформацію у нестандартних ситуаціях, 

аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї 

9 дуже добре 

Студент з незначними помилками виявляє гнучкі здібності, 

на основі глибоких і міцних знань за власним бажанням 

розвиває свої обдарування і нахили, уміє самостійно 

здобувати і використовувати інформацію у нестандартних 

ситуаціях, аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї. 
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добре Студент самостійно і логічно відтворює навчальний 

матеріал і застосовує знання в нестандартних ситуаціях, 

уміє узагальнювати й систематизувати надану інформацію, 

виявляє розуміння основоположних літературних теорій і 

фактів, уміє наводити приклади на підтвердження цього і 

робити висновки 

6 – 7 задовільно 

Студент відтворює навчальний матеріал за допомогою 

викладача й уміє переказати зміст творів і теоретичного 

матеріалу 

5 достатньо 
Студент має фрагментарні уявлення з предмету самостійно 

частково відтворює навчальний матеріал. 

1 – 4 незадовільно 

Студент має фрагментарні знання про творчість 

письменників і їхні твори, загальні уявлення про 

літературний процес. 

0 – 1 неприйнятно Відсутні теоретичні знання і практичні навички 

 

Форми контролю 

Модульні контрольні роботи, тести, поточний контроль. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Модуль 1 Модуль 2 

75 400 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 33 32 33 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
79-89 В 

добре  
65-78 С 

56-64 D 
задовільно  

50-55 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Лекція 1 

 

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 

ВСІЄЇ ЛІТЕРАТУРИ.  

 

Мета: 

- ознайомити студентів зі специфікою дитячої літератури, її функціями, та визначити 

місце курсу в професійній підготовці вчителя початкових класів. 

 

Література: 

 

1. Детская литература: Учебное пособие для уч-ся пед. училищ / В. Аникин и др. под ред. 

Е.Зубаревой. –  3-е изд. , дораб. – М. : Просвещение, 1989. – 399 с. 

2. Дитяча література. Хрестоматія. Маловідомі твори українських письменників ІІ 

половини ХІХ – першої половини ХХ століття. Навчальний посібник / Упорядник 

Н.І.Богданець-Білоскаленко. –– К. : Видавничий Дім “Слово”, 2006. – 256 с. 

3. Дитяча література: Теорія. Історія. Практика : навчально-методичний посібник для 

студентів філологів спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти” / Автор-

укладач Л.О.Бондар – Миколаїв. – 234 с. 

 

Ключові поняття: дитяча література, художня література, функції дитячої літератури, вікові 

особливості дитячої літератури. 

 

План 

1. Поняття дитячої літератури. 

2. Проблема специфіки дитячої літератури. 

3. Функції дитячої літератури: 

4. Популяризація дитячої літератури на сучасному етапі. 

5. Дитяча література як наука. 

6. Місце курсу “Дитячої літератури” у професійній підготовці вчителя 

початкових класів. 

 

1. Поняття дитячої літератури. 

Аналіз текстів, призначених для дитячого читання, дозволяє зробити певні 

узагальнення, зокрема: 

1. Дитяча література й досі залишається поза сферою академічного інтересу, про 

що свідчить маргінальний характер термінологічного статусу поняття «дитяча література» 

в літературознавстві. Наслідком цього є фрагментарний характер досліджень творів для 

дітей, невиробленість літературознавчої мови опису цього складного феномену. 

2. Аналіз наративного дискурсу текстів, віднесених до кола дитячого читання, 

засвідчує їх онтологічну єдність з усіма іншими літературними дискурсами та 

специфічність завдяки орієнтованості на певного читача. 

3. Дитяча література є методологічно цікавим об'єктом літературної теорії. 

Завданням подальших досліджень є побудова наративної типології самої дитячої 

літератури, з'ясування закономірностей її системних трансформацій, дослідження 

специфіки фікційності дитячого тексту, жанру, наративно-рецептивних стратегій, 

паратексту. 

Суперечливість термінології. „Дитяча література" – термін, наділений 

суперечливими тлумаченнями. У сучасних словниках та довідниках літературознавчого 

характеру знаходимо два різні визначення. Ю. Ковалів у 1 томі „Літературознавчої 

енциклопедії" розрізняє „дитячу літературу" і „літературу для дітей" і подає таке 

трактування: „Дитяча література - усна і писемна словесність, творена дітьми. До неї 



  

 

належать безпосередньо пов'язані з грою різні жанри фольклору... Дитяча література має 

синкретичний характер, специфічну художню форму з тяжінням до ритмізованого 

мовлення, словотворчості, розкутого фантазування. Поняття «дитяча література» охоплює 

також перші спроби пера юних початківців (поезія, проза тощо), опубліковані в періодиці 

для дітей".11. 

У „Лексиконі загального та порівняльного літературознавства" Людмила Сердюк 

подає інше тлумачення, вважаючи, що „дитяча література - художні, наукові, науково-

популярні твори, які написані для дітей. Найчастіше в це поняття включаються також 

твори „дорослої" літератури, що назавжди ввійшли в коло дитячого читання". Таке ж 

тлумачення дає «Літературознавча енциклопедія» Ю.Коваліва. 

В контексті аналізу художніх творів, написаних письменниками для дітей та тих, 

що ввійшли до кола дитячого читання, доречно було б вживати термін «література для 

дітей», однак, зважаючи на пошерену практику вживання терміну «дитяча література» у 

навчальній сфері й літературознавчому дискурсі та з метою упорядкування понятійного 

апарату, слід констатувати, що поняття «дитяча література» має два значення: 

Широке – література, яка написана для дорослих, але перейшла у клас літератури 

для дітей та література написана для дітей (казки, прислів’я, приказки, загадки, колискові. 

оповідання). 

Вузьке – література створена власне дітьми: лічилки, дражнили, жахи. 

Отже, дитяча література – це частина художньої літератури, що відповідає 

віковим особливостям дитини, враховує її особливості свідомості, сприймає і формує 

основні риси суспільства. 

Дитяча література – засіб художнього сприйняття дійсності. 

Дитяча література – середовище, яке формує найкращі умови для становлення або 

формування дитини на всіх етапах її розвитку. 

2. Проблема специфіки дитячої літератури. 

Специфіка дитячої літератури пов’язана з особливостями дитячої психіки взагалі і 

особливостями сприйняття дітьми художнього слова: 

 дитина сприймає світ синкретично, за допомогою всіх органів чуття, неусвідомлено 

намагається наслідувати побачене або почуте; 

 дитина мислить аналітично, починає ставити тиння “чому?”, намагається встановити 

причинно-наслідкові зв’язки між подіями та явищами, 80% знань набуває у порівнянні. 

Також дитяча література відповідає рівневі знань і життєвому досвіду дитини, 

орієнтується на певне тематичне коло, жанрові характеристики та поліграфічне 

оформлення. Вона зумовлена віковими особливостями читачів, що робить необхідним 

виділення певних вікових груп: молодшої та середньої дошкільної (3-7 років), старшої 

дошкільної та молодшої шкільної  (7-11 років), середньої шкільної (7-11 до 14-15 років) та 

старшої шкільної групи (від 15 до 18 років). Зрозуміло, що поділ умовний, бо не завжди 

можна провести межу між віковими групами, що залежить від розвитку дитини, її 

природних здібностей, навиків, культури читання тощо. Часто твір презентовано для 

читачів молодшої та середньої чи середньої і старшої шкільних груп. 

Так, як підсумовує Людмила Сердюк, „для молодшого та середнього дошкільного 

віку - казки, маленькі вірші, книжки-малюнки на теми з навколишньої дійсності; для 

старшого дошкільного та молодшого шкільного віку - ілюстровані казки про тварин, бай-

ки, вірші й оповідання класиків і сучасних письменників; для середнього та старшого 

шкільного віку - науково-художня, пригодницька й фантастична література, художні 

біографії". 

Підручник з дитячої літератури Д.М.Білецького та Ю.П.Ступака містить таку 

думку з приводу специфіки дитячої літератури: „..Дитяча література... є органічною 

частиною всієї художньої літератури і всіма своїми засобами здійснює спільну всій літера-

турі мету - виховує молоде покоління... Отже, дитяча література - невіддільна від 

загального літературного процесу: вона формується на ґрунті загальної художньої 



  

 

літератури, тобто літератури для дорослих, на основі законів педагогіки й психології і 

здійснює єдність принципів мистецтва і педагогіки... Одначе твори дитячої літератури 

мають свої особливі ознаки, які відрізняють їх від літератури для дорослих: 

 наявність у творі предметного, конкретно-життєвого художнього образу; 

 ліризм розповіді; 

 динамічність розвитку сюжету; 

 багатство, точність та емоційність мови. 
Художні твори, позбавлені цих характеристик, не можуть мати успіху у дітей. До 

числа найважливіших елементів творів дитячої літератури відноситься гра і фантастика. 

Ще однією особливістю дитячої літератури є поєднання художнього тексту та 

ілюстрації. 

3. Функції дитячої літератури: 

 пізнавальна; 

 розважальна; 

 виховна; 

 навчальна; 

 комунікативна; 

 естетична; 

 гедоністична; 

 риторична (дитина стає співавтором письменника). 

4. Популяризація дитячої літератури на сучасному етапі. На сьогодні в Україні 

починають звертати увагу на розвиток дитячої літератури. Біля 250 видавництв спільно з 

авторами створюють книги для дітей, друкують переклади класичних та сучасних творів 

для дітей, написаних зарубіжними письменниками; художні твори презентують і кілька 

десятків періодичних видань для дітей. Постає питання тільки щодо якості цієї продукції. 

Популяризації дитячої книжки та залученню дітей до читання, розвитку як 

української дитячої літератури, так і перекладацьким студіям зарубіжної дитячої 

літератури сприяють різноманітні заходи: щорічний Форум видавців - дітям у Львові, 

презентації, зустрічі з дитячими письменниками, семінари, наукові конференції, 

присвячені проблемам дитячої літератури і організовані університетами та 

Всеукраїнським Центром Дослідження Літератури для Дітей та Юнацтва. У рамках цих 

процесів розвивається критика і теорія дитячої літератури, формується наука про дитячу 

літературу. 

5. Дитяча література як наука. З розвитком перших творів для дітей робляться 

спроби їх осмислення, з'являються окремі висловлювання про цілі, задачі і особливості 

дитячих книг. І якщо до XVIII століття були тільки окремі висловлювання провідних 

діячів та письменників про літературу, то у наступні епохи статті зро дитячу літературу 

з'являються систематично, створюється професійна критика, публікуються рецензії на 

дитячі книги. У ■ російському середовищі у XIX столітті їх публікувала „Литера-турная 

газета", пізніше спеціальні журнали з дитячої літератури з дитячого читання (зокрема, 

„Новости детской литературьі", „Что и как читать детям" тощо), на сторінках яких 

публікуються статті з історії дитячої літератури, рецензії, розвідки про дитячі літератури 

інших країн. Робиться спроба сформувати основні положення теорії дитячої літератури, 

показати її особливості. 

У XX столітті з початком активної перекладацької діяльності українських 

письменників українською мовою видаються багато творів для дітей, написаних 

зарубіжними письменниками. Про ці книги з'являються відгуки, рецензії, опубліковані у 

періодичних виданнях. І, Франко, Б.Грінченко, Леся Українка, Олена Пчілка та інші діячі 

кінця XIX - початку XX століття неодноразово пишуть про дитячу літературу, 

намагаються осмислити її специфіку та завдання, окреслити основні принципи тощо. 

Протягом 1976-1980 видавалися щорічні збірники літературно-критичних статей про 

дитячу літературу під назвою „Література. Діти. Час". 



  

 

На сьогодні такими збірниками є матеріали конференції та поодинокі статті, 

вміщені у періодиці. Щодо зарубіжної дитячої літератури, то осмислення окремих текстів, 

які ввійшли до кола дитячого читання, знаходимо на сторінках „Всесвіту", „Всесвітня лі-

тература у середніх навчальних закладах України", окремих Інтернет-сайтах. 

Тільки усебічне глибоке дослідження фактів і явищ минулого допоможе створити 

об'єктивну картину кожної епохи розвитку дитячої літератури у різних країнах світу, 

встановити закономірності еволюції, сформулювати особливості дитячої літератури як 

самостійної галузі словесного мистецтва і на цьому побудувати наукову теорію, яка стане 

надійним інструментом дослідження дитячої літератури нашого часу. 

Предмет курсу – художні тексти, які відбивають особливості розвитку дитини та 

формує її свідомість відповідно до моральних цінностей суспільства. 

Завдання – вдосконалити знання про дитину з метою ефективного впливу на неї 

літератури. 

Теоретико-методологічна база дитячої літератури. Щодо методології вивчення 

дитячої літератури, поширеними залишаються принципи історико-літературний та 

порівняльно-типологічний. Перший полягає у вивченні дитячої літератури у процесі 

розвитку, спостереженні за внутрішніми структурами явища, специфічними 

особливостями, закономірностями розвитку і якісними змінами тощо. Враховуються 

також історичні, суспільні та інші зовнішні фактори епохи та суспільства, що впливали на 

дитячу літературу. Кожна епоха поєднує в собі традиції минулої епохи і новаторство, що 

відповідає духові їй сучасного. Враховується роль кожного письменника, який 

прилучився до розвитку і збагачення певної національної дитячої літератури, а відтак 

прилучився до формування золотого фонду світової дитячої літератури. 

Типологічний підхід, що розглядає художні явища у синхронній площині, значною 

мірою є продуктивним при зіставленні тематико-проблематичних, жанрово-стильових та 

образно-нара-тивних характеристик дитячих текстів. 

Культурологічний, біографічний та інші принципи актуальні при дослідженні як 

дитячої, так і літератури загалом. Методів, які застосовуються у пізнанні літератури, в 

тому числі і дитячої, на сьогодні досить багато. Окремі питання, що висвітлюють 

проблеми дитячої літератури, намагались висвітлити у дисертаційних дослідженнях 

О.М.Папуша, М.Л.Ісакова. Великий вклад у висвітлення питання дослідження дитячої 

літератури внесла М.Славова, У.Гнідець, Н.Марченко. Проте досліджень стосовно дитячої 

літератури не так вже й багато. Праці Е.Брандіса, Л.Брауде, Дж.Бадні, В.Проппа, І.Франка, 

Л.Скуратовської та інших, видані до 1990-го року, залишаються актуальними, оскільки, як 

правило, розробки сучасних українських науковців носять спорадичний і локальний 

характер. У полі зору молодих науковців окремі тексти чи творчість окремих пись-

менників [див., наприклад, статті із збірників матеріалів конференцій). 

6. Місце курсу “Дитячої літератури” у професійній підготовці вчителя 

початкових класів. 

 базис для розуміння сприйняття дітей навколишнього світу; 

 розуміння зв’язку між дорослим життям і дитиною. 

 

Лекція 1 (продовження) 

 

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР 

 

Мета: 

- ознайомити студентів з особливостями народної пареміографії, казок та 

календарної обрядовості;  

- формувати вміння складати загадки та казки самостійно; 

- спрямувати студентів на творчій пошук під час опрацювання навчальної. 

Критичної та художньої літератури. 
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Ключові поняття: фольклор, пареміографія, загадки, казки 

 

План 

1.Народна пареміографія. 

2.Народна казка. 

3.Календарно-обрядова поезія. 

 

1. Народна пареміографія. 

«Пареміографія — це частина фольклору, яка об 'єднує найкоротші жанри, що в 

образній формі відтворюють найістотніші явища і реалії дійсності: прислів'я, приказки 

(приповідки) та їх жанрові різновиди — вітання, побажання, прокльони, порівняння, 

прикмети, каламбури, тости. Це— словесні мініатюри, що в процесі формування 

закріпились як своєрідні усталені формули, образні кліше» (Мар'яна Лановик, Зоряна 

Лановик) [43, с 536]. 

«...В сучасній науці паралельно із термінами «прислів'я» і «приказка» на означення 

жанру вживається термін «паремія» (від гр. рагоітіа — притча). Від цього слова 

утворились назви «пареміографія» — записування, збирання прислів'їв та «пареміологія» 

— наука про прислів'я, їх дослідження, пояснення. Проте обидва терміни часто 

вживаються паралельно чи взаємозамінюють один одного.  

Лічилки – невеликі віршовані твори, якими визначаються роль і місце у грі 

кожного з її учасників. 

Скоромовки – короткі віршики чи окремі вислови. Суть яких полягає не у 

змістовому навантаженні, а в такому розміщенні слів та звуків, що їхня вимова вимагає 

певних зусиль артикуляції: 

Бабин біб розцвів у дощ, 

Буде бабі біб у борщ. 

 

На дворі трава, на траві дрова, 

Не рубай дрова на траві двора. 

«Прислів'я і приказки — це стійкі афористичні вислови, що у стислій, точній 

формі висловлюють думку про певні життєві явища, реалії дійсності, людські риси, 

вчинки і т.п. у їх характерних і специфічних ознаках. Узяті з різних джерел народної 

словесності на основі безпосередніх спостережень над навколишнім життям, вони 

відзначаються влучністю вислову і загущеністю думки; увібравши світогляд народу і його 

багатовіковий досвід, становлять невід'ємний пласт народної філософії— скарбницю 

мудрості» (Мар'яна Лановик, Зоряна Лановик) [43, с 537]. 

«Відносячись до одного жанру, прислів'я і приказки відрізняються певними 

структурними особливостями. Прислів'я — довершений за змістом вислів, який 

становить граматично й інтонаційно оформлене судження, як правило, у формі склад-



  

 

ного речення, що має двочленну структуру: «Поженешся за двома зайцями — жодного не 

здоженеш». За визначенням В. Даля, прислів'я — це коротка притча, в якій висловлено су-

дження, присуд, повчання. Приказка, за Далем, — це простий 
ч
вислів без притчі, без 

судження, без висновку. Приказка — це образний вислів чи мовний зворот, який влучно 

характеризує людину, її вчинки, явища життя і т. ін., і є елементом ширшого судження: 

«Гнатися за двома зайцями». Прислів'ям властиве повне вираження думки, приказка 

висловлює думку неповно, часто є частиною прислів'я» (Мар'яна Лановик, Зоряна Лано-

вик) [43, с 537]. 

«Загадки — це короткі твори, в основі яких лежить дотепне метафоричне 

запитання, що передбачає відповідь на нього. Щоб знайти відповідь — відгадку, потрібно 

вміти зіставляти життєві явища на основі їх спорідненості чи подібності за певними озна-

ками, рисами, характеристиками. Звідси й назва «загадка» від «гадка» — думка, «гадати» 

— думати, мислити. 

Специфіка загадок полягає в тому, що в них у завуальованій алегоричній формі 

зашифровано якийсь предмет чи явище і треба відшукати його первісне значення. Тому 

деякі учені [Іван Березовський], аналізуючи художню форму загадок, твердять, що «кожна 

загадка композиційно— одночленний паралелізм, другим членом якого є відгадка» 

(Мар'яна Лановик, Зоряна Лановик) [43, с 558]. 

«Загадка— це короткий афористичний фольклорний твір, побудований на 

інакомовності, метафорі, алегорії, описові предметів, явищ, живих істот у хитромудрій 

запитальній чи ствер-джувально-констатуючій формі (де це питання відчувається) і 

потребує відгадки, відповіді, розшифрування зумисне закодованої символічної інформації 

з метою: 

—активізації пізнавальної діяльності; 

—формування навичок логічного, абстрактного мислення; —розвитку 

кмітливості, спостережливості; 

—естетичної насолоди; 

—розваги, гри 

і опосередкованого виховання чи випробування розумових здібностей людини за 

певних обставин» (Микола Дмитренко) [19, с 185]. 

«Створити загадку — значить дуже стисло описати за допомогою певних яскравих 

метафоричних образів кілька найхарактерніших для предмета чи явища ознак (матеріал, 

форму, звук, колір, кількість, дію, призначення, застосування, оточення)... Відгадати її 

можна лише шляхом логічної заміни зображених метафоричних образів реальними. 

Загадки-метафори складають основу жанру» (Лідія Дунаєвська) [15, с 65]. 

Класифікація загадок за І.Франком («Останки первісного світогляду в руських і 

польських загадках народних»): 

анімістичні (в яких неживі предмети, сили і явища природи представлені як живі 

істоти, тобто персоніфіковані або одухотворені); 

зооморфічні (загадки, де сили природи зображені у вигляді звірів); 

антропоморфічні (такі, де явища природи і реалії дійсності порівнюються з 

людьми і людськими взаєминами); 

четверта група (в яких явища чи предмети порівнюються з іншими явищами чи 

предметами) [43, с 559—561]. 

Класифікація загадок за тематичними рубриками (за Іваном Березовським): 

природа, людина, трудова діяльність, різні. 

«Російська дослідниця М. О. Рибникова цілком справедливо зауважувала, що 

загадки позначають видові, а не родові поняття, тобто в них описуються морква, буряк, 

цибуля, а не овочі; вівця. Баран, корова, кінь, кіт, а не домашні тварини» (Лідія Ду-

наєвська) [15, с 66]. «Найголовнішими ознаками художньої специфіки жанру загадок є 

конкретність теми, лаконізм, конденсованість думки, надзвичайна стійкість традиції та 

велика усталеність образності. «Основними рисами художньої форми загадок є стислість, 



  

 

лаконічність, сконденсованість думки й вислову. Характер образності в загадках 

максимально конкретний, пов'язаний з реальним навколишнім життям і побутом народу... 

Будучи багатими на мальовничі, пластичні елементи, загадки відзначаються 

різноманітністю ритму, рим, багатством асонансів і алітерацій. Своїм оформленням 

загадки, як і прислів'я, займають проміжне місце між поезією і прозою, однак ближчі до 

поезії» (П. Попов) [75, с 131]. 

«Загадкам надавали на ранньому етапі їх розвитку магічного значення, тобто 

приписували їм певний вплив на стан господарства, родини, на розквіт або занепад життя. 

Вдале одгадування загадок вважалося ознакою розуму і щастя людини. Навпаки, невміння 

од-гадувати загадки вело, за народними уявленнями, до невдач, нещастя, навіть до 

загибелі людини» (П. Попов) [75, с 128]. 

2. Народна казка. 
«Поняттям «казка» традиційно об'єднується широке коло творів, різноманітних за 

походженням, образною системою, специфікою вимислу та поетикою. Недаремно серед 

носіїв побутують різні їх назви, зокрема фантастичні казки з їх розлогою епічністю, 

багатоепізодністю, динамізмом дії часто визначаються як «довгі», а побутові, близькі за 

своїм характером до оповідей анекдотичного типу, — як «короткі» казки» (Степан 

Мишанич) [33, с 6]. 

«Казка — це епічний твір народної словесності, в якому відображені різночасові 

вірування, погляди та уявлення народу у формі структурованої, хронологічно послідовної 

сюжетної оповіді, яка має чітку композиційну будову, яскраво виражену колізію (в основі 

якої лежить протиборство між добром і злом, що завершується перемогою добра)» 

(Зоряна Лановик, Мар'яна Лановик) [43, с 405]. «Казка — усне оповідання фантастично-

романтичного чи реалістично-новелістичного характеру з усталеною композиційною 

будовою.  

Термін «казка» як рівнозначний поняттям «баснь», «байка» вперше тлумачиться в 

граматиці Лаврентія Зизанія «Лексисъ сиречь реченія» (1596), а як ідентичний поняттям 

«баснь», «байка», «вимисел» — у словнику Памви Беринди «Лексикон славенорос-скій і 

імен тлькованіє» (1627). Приблизно в цей же час (1649) у грамоті Верхотурського воєводи 

Рафа Всеволжського вперше задокументований російський термін «казка» (Лідія 

Дунаєвська) [22, с 6]. 

«Як епічне оповідання казка характеризується специфічними жанровими 

особливостями. Насамперед у живому фольклорному процесі вона сформувалася як твір 

усний, має своєрідний стиль і сюжет. Сюжети казок завжди викінчені, ідея торжества 

добра над злом утверджується оптимістичними за змістом, веселими кінцівками, які 

найчастіше висловлені традиційними формулами... Ці формули певною мірою є 

свідченням жанрової ознаки казки — установки на вигадку і розважальність, що в числі 

інших виконує і дидактичну функцію» (Лідія Дунаєвська) [22, с 6]. 

«Як вказує В. Гнатюк, «казки належать до найдавніших витворів людського духу і 

сягають у глибину таких далеких від нас часів, якої не досягає жодна людська історія». 

Тому єдиного погляду щодо походження казок нема. Кожен із фольклористичних 

напрямів вирішує цю проблему по-своєму: прихильники міфологічної школи вважали 

основою казки міф та систему давніх уявлень; міграційна школа розвинула теорію 

запозичень, поширення казкових сюжетів зі Сходу (зокрема Індії); представники 

антропологічної школи висловлювали думку про самозародження подібних сюжетів на 

певному етапі розвитку різних народів; дослідження в руслі ритуально-міфологічної 

школи поклали в основу виникнення казки систему давніх язичницьких релігійних 

ритуалів...» (Зоряна Лановик, Мар'яна Лановик) [43, с 403]. 

«На думку дослідників, казка є найбільш древнім жанром, який застиг у той період, 

коли перестав відповідати пізнішим формам мислення. Від того часу перестали виникати 

нові сюжети, припинилась еволюція жанру. Казка набула естетичної функції та сталої 

форми, що до цього часу залишилась незмінною.  



  

 

«У жанрі казки сформувалося своєрідне ставлення до дійсності, відтак— 

особливість хронотопу (часово-просторових зв'язків). Час у казці поняття умовне: ні вік, 

ні часові періоди не простежуються... Зміна у віці відбувається не через перебіг років. Це 

швидше перехід з одного вікового стану в інший... Герой проводить у дорозі 3, 5, 7, 9, 12 

років, але ніколи не вказується, що він змінюється, навпаки— він повертається додому 

таким, яким покинув свою оселю. Час відлічується лише дією героя, і ніколи не 

переривається, — а тому безперервно пов'язаний з простором. 

Простір у казці теж величина умовна. Тут ніколи не подається детальних описів 

природи, житла, оточення. Це— тло, на якому відбувається дія, що завжди знаходиться у 

центрі уваги. У багатьох творах простір ділиться на два виміри — цей світ і той світ — 

реальність і «тридев'яте царство». Між цими вимірами плинна межа... Простір і час тут 

нерозривно зв'язані між: собою» (Зоряна Лановик, Мар'яна Лановик) [43, с 406]. 

В жанровому відношенні казки не однотипні. Серед них розрізняють: казки про 

тварин, фантастично-героїчні і соціально-побутові казки» (Галина Сухобрус) [75, с 143]. 

Отже, «традиційним, прийнятим в сучасній вітчизняній фольклористиці, є поділ казок на 

казки про тварин (птахів, рослин, комах); чарівні (їх іноді називають героїчні чи 

фантастичні) та суспільно-побутові (реалістичні, новелістичні) з окремими розгалу-

женнями чи підвидами у кожній з названих груп. Така класифікація є цілком прийнятною, 

тому беремо її за основу в цій книзі, долучивши пласт казок з міфологічними мотивами 

(окрему групу яких виділяє М. Грушевський), умовно називаємо їх культово-анімістичні 

(міфологічні) казки» (Мар'яна Лановик, Зоряна Лановик) [43, с 407]. 

«...За ідейно-смисловою значущістю персонажів казок можна розділити на три 

основні категорії, які складають єдину систему. .. Це — злотворці, знедолені та 

добротворці» (Лідія Дунаєвська) [22, с 19]. 

«Найбільшу групу казкового народного епосу становлять чарівні (героїчні) казки. 

Інколи їх ще називають фантастичними... Означення «чарівні» щодо цього виду казок 

може вживатися лише умовно, оскільки елемент чарівності зустрічається і в інших жанрах 

усної народної творчості (у плані незвичайних персонажів чи подій). Але у казковому 

епосі до цього виявляється неабиякий інтерес, а чари, чарівні речі, чарівні персонажі 

набувають найширшого потрактування. Незвичайність є обов'язковим елементом цього 

жанрового різновиду. Серед чарівних казок виділяється велика група творів, які 

окреслюються терміном «героїчні казки». Героїчними вони називаються тому, що у 

центрі зображення в них знаходиться образ героя-богатиря, лицаря, завдяки доблесті, 

мудрості та звитязі якого відбуваються всі описувані події. Героїзм обов'язковий для казок 

цього типу, оскільки вони виникли та розвинулись у передкняжий та княжий періоди 

слов'янської історії... 

Але серед чарівних казок є й такі, що майже позбавлені або й зовсім позбавлені 

героїки. Це— твори типу «Дванадцять місяців», «Про дідову та бабину дочку», «Казка про 

гоніння мачухи». У них центральним персонажем постає знедолена героїня, яка, подібно 

до лицаря з героїчних казок, потрапляє в інший світ (дивний ліс, підземне чи морське 

царство), і там з нею відбуваються незвичайні події. Багато з цих творів з часом набули 

нових рис, тому деякі з них можуть сприйматись як перехідні до соціально-побутових. 

Вирішальною та обов'язковою ознакою всіх вище згаданих груп чарівних казок є 

незвичайність описуваного, надприродність, таємничість, чудесність подій, 

динамічність їх розгортання. Центральним мотивом кожної казки, яку зараховують до 

цього жанрового різновиду, є зображення подорожі, дороги її головного персонажа» 

(Зоряна Лановик, Мар'яна Лановик) [43, с 426—427]. 

«Українські народні казки про тварин, як і казки інших народів, зберегли сліди 

різних епох. В опублікованому досі матеріалі можна виділити такі фактори, що 

визначають стиль цього жанрового різновиду: 1) алегоризм (або соціальний алегоризм) та 

сатиричне спрямування; 2) повчально-розважальна функція. 



  

 

«Вважається, що казки про тварин це в історичному плані найдавніший пласт 

народного казкового епосу. У праслов'янських племен, як і в багатьох інших народів, у 

період зародження та розвитку мисливства з'явилися прозові оповіді про звірів. Спершу 

вони носили магічний характер і мали на меті замовляти тварин — тотемних предків... 

Більшість учених схиляється до думки, що замовляння, міфічні оповіді, пов'язані з повір 

'ями про тварин, які передували відповідній групі казок, в минулому не мали алегоричного 

звучання: в образах тварин зображалися самі тварини. Ці оповіді мали вузьке практичне 

призначення. Існує думка, що, окрім накликання успіху перед полюванням, подібні 

оповіді про життя тварин створювалися і розповідалися з метою передачі молодому поко-

лінню знань про повадки і поведінку звірів, щоб, зустрівшись з тією чи іншою твариною, 

людина знала, як їй поводитись» (Мар'яна і Зоряна Лановик) [43, с 408]. 

«В українських народних казках алегорія часто переростає в соціальну. В одних 

творах вона наближується до байкової, в інших — лише умовна, є своєрідною формою 

казкової фантастики. В першому випадку тварини, як і в байках, діють відповідно до свого 

«характеру», але разом з тим наділені людськими рисами, втілюють різні типи людей... У 

цій групі казок умовні характери тварин та птахів виконують певну смислову функцію. їх 

дії залишаються в рамках відомих аналогій до людських дій. Таким чином, ці казки 

становлять певну групу, яку умовно можна назвати алегоричною. 

В інших казках про тварин алегорія є основною формою їхньої фантастики. 

Характер кожного персонажа в цих оповідях найповніше розкривається в дії. Головне для 

таких казок не інакомовність, не соціальний чи побутовий підтекст, а виховання пі-

знавального інтересу дітей щодо властивостей тварин та певних життєвих істин... Якщо в 

алегоричних казках маємо метафору «люди — як звірі», то в цій групі спостерігаємо 

протилежне — «звірі — як люди». Таке зображення тварин — у життєвих людських 

стосунках — є однією з умов комічного, що проявляється в гумористичному повчально-

розважальному змісті цих казок. Це дає підстави виділити їх окремо, умовно назвавши 

повчально-розважальними» (Лідія Дунаєвська) [22, с 73—74]. 

 «В українській фольклористиці ототожнення певних казок та байок має давню 

традицію. Згадаймо, що взагалі термін «казка» фігурував у ранніх українських джерелах 

як «баснь», «байка», «казка», «вигадка». І. Франко і В.Гнатюк казки про тварин вважали 

байками. Не випадково у збірнику В. Гнатюка «Українські народні байки (звіриний епос)» 

(Львів, 1918) опублікований цілий ряд байок, що про них як про казки, на думку І. 

Березовського, можна говорити лише умовно, бо в них відчувається сильне імпровізаційне 

начало. Байками вважала казки про тварин з яскраво вираженим сатиричним звучанням і 

Г. С Сухобрус. 

Завдання: зробити порівняльну характеристику байки й алегоричної казки 

(с.121 – 122 за підручником С.О.Філоненко. Усна народна творчість. – К., 2008). 
«Повчально-розважальна казка розрахована переважно на дитячу аудиторію, 

тому її етично-естетична система дуже тонко враховує особливості дитячої психології. 

Зміна інтонації, імітація голосів різних тварин — це ті засоби, за допомогою яких увага 

слухачів, особливо дітей, постійно перебуває в напруженні. Ритмізовані пісеньки 

тренують пам'ять дітей» (Лідія Дунаєвська) [22, с 83—84]. 

«Особливу групу повчально-розважальних становлять докучливі, або так звані 

кумулятивні, казки. Вони повністю будуються на діалогах, введенні в сюжет усе нових і 

нових персонажів, що додаються за їх потенціальними можливостями— від найменшого 

до найбільшого. Така послідовність визначається художньою логікою казки, традицією 

сюжетоскладання. Переважно в докучливих казках відсутнє психологічне вмотивування 

дій персонажів» (Лідія Дунаєвська) [22, с 84]. 

«Великою групою культово-анімістичних творів, що примикають до звіриного 

епосу, є кумулятивні казки (віл лат. cumulatio — збільшення, cumulare накопичення, 

нагромаджувати, посилювати).  



  

 

Значна частина казочок-забавлянок має форму діалогу, що становить ланцюг 

питань та відповідей, витриманий у межах одного логічного ряду, через що їх можна 

назвати кумулятивними казочками: 

Ласочко, ласочко, де ти була? 

В Бога. 

Що робила? 

Хусти прала. 

Що-сь дістала? 

Кусок сала. 

Де те сало? 

Під столом. 

Чим накрите? 

Постолом. 

Де ти діла? 

Кішка вкрала. 

Де тая кішка? 

Побігла під піч. 

Де теє підпіччя? 

Вода затопила. 

Де тая вода? 

Воли випили. 

Де тії воли? 

Довбні побили. 

Де тії довбні? 

Черви поточили. 

Де тії черви? 

Кури поклювали. 

Де тії кури? 

Коршаки похапали. 

Таку форму мають навіть деякі забавлянки для найменших; вони інколи 

виконуються під музичний супровід. 

Другу групу становлять казочки-небилиці, зміст яких будується на  

Третя група казочок-забавлянок — безконечні або надокучливі казочки — вкрай 

коротенькі віршовані твори, де в жартівливому тоні йдеться про якусь несерйозну чи 

малоймовірну подію, яка розповідається багато разів, не перериваючи оповіді казочки. 

Механізм «безконечності» створюється шляхом відповіді на поставлене в кінці твору 

питання — «Чи казати знов з кінця?», «Гарна баєчка, чи ні?», «Розказати тобі ще?». 

Найпоширеніша по всій Україні казочка «Був собі чоловік Сажка»: 

Був собі чоловік Сажка, На ньому сіра симражка, На голові шапочка, А на штанях 

латочка. Чи хороша моя казочка?—Ти кажеш, «хороша», і я кажу «хороша».—Був собі 

чоловік Сажка... і т. д. 

«Побутова казка нерідко носить назву «коротка», цим підкреслюється її 

спорідненість з анекдотом. Часто одні й ті ж мотиви формують і казкові й анекдотичні 

тексти, декілька пов'язаних тематично епізодів, що цілком можуть мати і самостійне 

функціонування, тобто оповідатись як анекдот, об'єднуються у казкову оповідь. Що ж до 

змісту, тематики побутових казок та анекдотів, то тут провести межу майже неможливо. 

Тому єдиним і основним критерієм залишається поетика, художня структура творів. 

Порівняно невелика за розміром, побутова казка все ж має риси епічності, їй властивий 

сюжет, іноді й досить розвинений, але в ній дуже рідко зустрічаються традиційні 

формули, характерні для поетики фантастичної казки. Формули побутової казки вражають 

своєю буденністю... 



  

 

У анекдотичних оповідях, які не мають, як правило, розвиненого сюжету, дія 

розвивається динамічно, часто через короткий діалог, що вражає несподіваністю логіки та 

гостротою сатиричного звучання» (Степан Мишанич) [33, с 10]. 

«Існує кілька поглядів щодо походження соціально-побутової казки. Одні 

вважають, що цей жанровий різновид виник на основі чарівної казки, оскільки сюжети 

ряду чарівних казок пізнього походження будуються на конфлікті між мачухою та пасе-

рбицею; є твори, що відображають сімейні чвари та непорозуміння, міжособистісні 

конфлікти. На думку інших, соціально-побутова казка сформувалась як самостійний жанр, 

що згодом увібрав фантастичні та чарівні елементи. Але безперечним є тісний зв'язок цих 

різновидів...» (Мар'яна Лановик, Зоряна Лановик) [43, с 458]. 

«Соціально-побутова казка — пізніший за походженням жанровий різновид цієї 

епічної групи, що й зумовлює її особливості. Вона виникла в період уже розвинених 

суспільних відносин, що характеризувалися чітко вираженою ієрархічною 

розшарованістю народу. «Нерідко у казкових збірниках поряд з терміном «побутові 

казки» зустрічаємо й визначення «новелістичні». Обидва терміни вживаються як 

синоніми, та в такий спосіб часто й виокремлюються казки, що займають проміжне місце 

між побутовою та фантастичною казкою, оскільки фантастика в них уже не відіграє 

значної ролі, а за особливостями композиції вони наближаються до фантастичних. 

Новелістичними казками називають також окремі побутові казки з метою підкреслити їх 

спорідненість з літературним жанром — новелою» (Степан Мишанич) [33, с 10]. 

«За характером головного конфлікту казки цієї групи [соціально-побутові] можна 

поділити на: 1) дидактичні, в яких відображені уявленні пригніченого буржуазним 

суспільством селянина про його залежність від Долі, Щастя, Злиднів, від якихось 

надприродних сил; 2) сімейно-антагонічстичні (про старшого та молодшого братів, деякі 

реалістичні казки про пасербицю та бабину дочку); 3) гумористичні (про дурнів, ледарів, 

брехунів, п'яниць, про витівки солдат тощо); 4) сатиричні — казки про боротьбу двох 

антагоністичних соціальних сил — трудящих та правлячої верхівки, духівництва, тих, хто 

намагається будувати своє благополуччя на стражданнях селянина та робітника» (Лідія 

Ду-наєвська) [22, с 90]. 

Поділ соціально-побутових казок на групи, за Мар'яною і Зоряною Лановик: 

1. Родинно-побутові казки: 

• твори про двох братів, один з яких багатий, а другий — бідний; 

• твори, в основі яких лежить сімейний конфлікт — між батьком та сином (рідше 

дочкою та матір'ю) чи між чоловіком та його дружиною; 

• казки, сюжет яких побудований на конфлікті між чоловіком та жінкою, про 

пошуки чоловіком жінки, дурнішої, ніж його дружина, мотив про невірну жінку. 

2. Суспільно-побутові казки: 

• казки про конфлікт між наймитом і господарем; 

• казки про шахраїв; 

• казки про несправедливих суддів; 

• казки про попів-брехунів, злодіїв, грошолюбів, залицяльників, дурнів; 

• казки про чорта; 

• казки про змагання брехунів» [43, с 460—465]. 

Мандрівні сюжети. Гіпотези появи: 

 міфологічна (брати Грімм, Макс Мюллер, Ф. Буслаєв, О.Афанасьєв) – казки 

розвинулися з одного джерела – прадавнього міфу; 

 міграційна (Теодор Бенфей та Сергій Ольденбург) – казки мандрують світом від 

одного народу до іншого внаслідок завойовницьких походів, торгівлі й великих 

переселень; 

 теорія побутово-психологічного походження сюжетів (Джеймс Фрпейзер та Олександр 

Веселовський) – на зорі своєї історії люди мали подібні умови життя й однакову 

психологію. Поглибив цю теорію Володимир Якович Пропп. 



  

 

Літературна казка – казка написана конкретною особою.  Серед них розрізняють 

казки, написані за фольклорними мотивами на основі народного сюжету (брати Грімм, 

Ш.Перро, Г.-Х.Андерсен) і цілком авторські казки (А.Лідгрен), а таож віршовані 

інтерпретації («Лис Микита» І.Франка, казки О.Пушкіна, «Горбоконик» П.Єршова). 

Порівняльна характеристика народної та літературної казки 

3. Календарно-обрядова поезія. 
«Обрядова поезія — це твори фольклору, які виникли й виконувалися під час 

здійснення обрядів — встановлених традицією дій, що мають для виконавців магічне, 

юридично-побутове й ритуально-ігрове значення» (Юрій Круглов) [1, с 57]. 

«Календарно-обрядова поезія — цикл фольклорних пісенних творів, зміст і 

виконання яких з доісторичної давнини пов'язані з річним народним відліком часу — 

народним обрядовим календарем ... Святкові обряди і ритуали супроводжували пісенні 

твори відповідного змісту, які й складають цикл календарно-обрядової поезії. До нього 

належать: колядки, щедрівки, посівання (новорічні віншування), ринд зівки (рогульки), 

веснянки (гаївки), руса-льні (троїцькі, петрівчані, царинні), купальські (собіткові), обжи-

нкові пісні» [48, с 333]. 

«Календарна обрядова поезія — один з найдавніших видів народної поетичної 

творчості, який виник і розвивася у тісному зв'язку з виробничою діяльністю людського 

суспільства. Ця поезія поділялася на певні художньо-поетичні цикли, що відповідали 

циклам робіт протягом господарського року хліборобів. Звідси походить і її найменування 

— календарна поезія» (В. Бобкова) [75, с 97]. 

«В українському фольклорі існує два види новорічних пісень — колядки та 

щедрівки. Назва щедрівка походить від щедрого вечора — як здавна називали вечір під 

новий рік. Колядка, як припускають, — видозміна латинського calendae (так у 

стародавньому Римі називалися перші дні місяця) або kalandai — від назви нового року у 

Візантії. Цей вплив позначився також на назвах новорічних свят у інших народів: у болгар 

коленде, у румун колінда, у абхазців коланда. Але самі пісні— колядки і щедрівки 

...набагато давніші за ці назви» (Анатолій Іваницький) [29, с 68]. У змісті колядок і 

щедрівок виразно виділяються дві групи образів: землеробство і сім 'я» (Анатолій 

Іваницький) [29, с 68]. 

«Колядки — жанр величальних календарно-обрядових пісень, які в 

дохристиянську епоху були пов'язані із зимовим святковим циклом, а з утвердженням 

християнства— з різдвяним (від Різдва 7 до Богоявления 19 січня за н. ст.)» [48, с 364]. 

«Характерною ознакою колядок і щедрівок треба вважати правильне вживання 

приспівок-рефренів, що часто дорівнюють колядковому віршові, а навіть переростають 

його довжиною. Це показує, що ці пісні виконувано завжди хором. Притім вірші в 

колядках не сполучаються у строфи: кожний вірш разом із рефреном творить сам по собі 

ритмічну й мелодичну цілість, неначе строфу; тому й рима в колядках слабо розвинена: її 

заступають у більшій частині асонанси. Ознаки глибокої старовини знаходимо також у 

музичній формі колядок і щедрівок» (Філарет Колес-са) [78, с 126]. 

«Щедрівки — жанр народних величальних обрядових пісень, якими зустрічали 

початок нового хліборобського року, початок весняної рільницької праці, що починалася 

наприкінці березня... Під впливом християнського календаря пісенно-обрядовий цикл 

хліборобського весняного новоріччя праукраїнців перенесено до Різдва та календарного 

Нового року (за юліанським календарем, ст. стилем у XX ст. — напередодні 14 січня), а 

також другого Свят-вечора» [48, с 744]. 

«Провідна... мета новорічної пісенності — звеличити трудову людину, піднести її 

на крилах поетичного слова над буденними складними умовами життя, висловити їй 

найкращі побажання та зичення... Контрастуючи зі справжнім станом речей, щедрівки та 

колядки, по суті, були своєрідним засобом відображення бажаного в житті. Тим-то вони 

глибоко імпонували їх виконавцям та слухачам... Своєю граційною поетичністю колядки 



  

 

й щедрівки якнайкраще відповідали святковій атмосфері новорічної урочистості» 

(Олексій Дей) [78, с. 129]. 

 

 

Лекція 2 

 

НОВА УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА 

 

Мета: 

- ознайомити студентів з особливостями українського літературного процесу першої 

ХІХ століття, а також розкрити тематичне різноманіття творів означеного періоду. 

 

Література: 

 

15. Детская литература: Учебное пособие для уч-ся пед. училищ / В. Аникин и др. под ред. 

Е.Зубаревой. –  3-е изд. , дораб. – М. : Просвещение, 1989. – 399 с. 

16. Дитяча література. Хрестоматія. Маловідомі твори українських письменників ІІ половини 

ХІХ – першої половини ХХ століття. Навчальний посібник / Упорядник Н.І.Богданець-

Білоскаленко. –– К. : Видавничий Дім “Слово”, 2006. – 256 с. 

17. Українська дитяча література : Хрестоматія / Вступна ст.. та упор. Л.П. Козачок . – 2-ге вид. 

стер. – К. : Вища школа, 2006. – 519 с. 

18. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2ч.: навч. посібник / Упоряд.: І.А.Луценко, 
А.М.Подолинний, Б.Й.Чайковський. –– К. : Вища школа, 1992. – Ч. 1 – 382 с. 

19. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2ч.: навч. посібник / Упоряд.: І.А.Луценко, 
А.М.Подолинний, Б.Й.Чайковський. –– К. : Вища школа, 1992. – Ч. 2 – 286 с. 

20. Дитяча література: навчальний посібник / Д.М.Білецький та ін. – К. : Радянська школа, 

1967 – 543 с. 

21. Дитяча література: Теорія. Історія. Практика : навчально-методичний посібник для 

студентів філологів спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти” / Автор-укладач 

Л.О.Бондар – Миколаїв. – 234 с. 

 

Ключові слова: фольклорна обробка, байка, літературна казка. 

 

План 

1. Особливості розвитку дитячої літератури 

2. Розвиток малих жанрів дитячої літератури. 
3. Творчість Т.Г.Шевченка. 

4. Творчість Л.Глібова. 
5. Творчість І.Франка. 

 

Особливості розвитку дитячої літератури 

 Твори української дитячої літератури були частіше творами про 

дітей, ніж для дітей 

 створення букварів та читанок для дітей (Духнович, Федькович, 

Шашкевич) 

 сатирико-гумористичні твори (Руданський, Глібов) 

 - фольклор залишається джерелом тем, сюжетів, образів, художніх 

засобів, літературних творів; 

 обробка фольклорних творів (Манжура, Нечуй-Левицький, Дніпрова 

Чайка, О.Олесь) 

 педагогічна діяльність Ушинського та Толстого 



  

 

 зображення картин дитинства як суспільної і соціальної драми, 

засудження соціальної нерівності (Марко Черемшина, Грінченко, Стефан Ковалів) 

 занурення у психологію дитини (Марко Вовчок, 1. Франко, М. 

Коцюбинський, Леся Українка, П.Мирний, Тесленко, Стефаник, Винниченко) 

 морально-релігійна тематика дитячої літератури та дидактизм (О. 

Кониський, Ганна Барвінок, І. Спілка, Ст. Горський) 

 розвиток дитячих журналів («Ластівка», «Приятель дітей», 

«Бібліотека для молодіжі», «Дзвінок») 

 зародження літературної критики щодо узагальнення і вивчення 

розвитку української дитячої літератури. 

 розширення тематичних обріїв дитячої літератури: життя сиріт та 

наймитів, навчання в школі, взаємини учителя та учнів, морально-етичні, релігійні 

теми, історичне минуле українського народу 

 жанрова різноманітність: повісті, оповідання, казки, вірші, 

загадки.,художній нарис, науково-популярна література, поезія 

 образна система: сироти, наймити, діти кріпаків та панів, учні, 

вчителі, біблійні образи 

Українська дитяча література як органічна, але специфічна галузь словесного 

мистецтва, виникла порівняно пізно. Її джерела — народна творчість — сягають у сиву 

давнину, однак свої особливості літератури, створені спеціально для дитини, вона набула 

тільки з часом, коли у суспільстві з досить високим рівнем культури почали все більше 

уваги приділяти вихованню і розвитку дитини. В середовищі дітей довго була 

популярною житійна (життя святих, Києво-Печерський патерик) та перекладна література 

світського змісту — історичного або героїко-романтичного характеру. 

Виникнення і розвиток дитячої літератури тісно пов'язані із станом освіти і 

шкільної справи. Біля джерел її зародження були навчальні книги: букварі, азбуки. У 

рукописні та друковані букварі все частіше вносились оповідання релігійного, 

моралізаторського і побутового характеру, примітивні вірші про предмети і явища 

навколишньої дійсності, які можна розглядати як перші зразки дитячої літератури. 

Необхідність у спеціальній літературі для дітей особливо відчували ті 

письменники, які самі займалися педагогічною діяльністю. Від давнини і до наших днів 

спостерігається чудова тенденція-—в дитячій літературі помітний слід залишають 

учителі. 

Видатний письменник і філософ XVIII ст. Г. С. Сковорода у своїй педагогічній 

практиці звертався до народнопоетичної творчості як засобу виховання, висловлював 

поради щодо вибору книг для читання. З виховною метою він написав ряд поезій, байок, 

притч, що ввійшли в дитяче читання. Про те, що твори Г. С. Сковороди поширювались 

серед дітей, засвідчує Т. Г. Шевченко у вірші «А. О. Козачковському»: забравшись у 

бур'ян, він списував у саморобну книжечку твори талановитого поета XVIII ст. 

Твори української дитячої літератури були частіше творами про дітей, ніж для 

дітей, але найкращі з них тим цінні, що вони хвилювали як дорослого, так і юного читача. 

Біля джерел дитячої літератури стояв, крім згаданих уже письменників, також видатний 

представник культурно-освітнього руху на Західній Україні М. Шашкевич (1811—1843), в 

творчості якого, за словами І. Франка, «тодішні русини відзнаходили свою надію, свою 

силу, свою людську та народну гідність». У 1836 р. М. Шашкевич уклав для дітей першу 

українську читанку (вийшла в 1850). Крім переказаних народною мовою біблійних легенд, 

тут вміщено ряд невеликих повчальних оповідань («З огнем не іграй» і т. д.), байок. Зміст 

і композиція читанки відповідали віковим особливостям дітей. Цікавим був розділ 

«Пісеньки і грачки діточі», де вміщені і вірші М. Шашкевича («Дівчинонька мила 

цвіточки садила»). Хрестоматійною стала його поезія «Цвітка дрібная...». 

Серед тих, хто прокладав шлях прогресивній дитячій літературі, був відомий 

закарпатський культурний діяч і педагог О. Духнович (1803—1865). В його букварі 



  

 

«Книжиця читальная для начинающих» (1847) великий розділ «Шкільні правила» 

складався з віршів самого автора. Тематично вони пов'язані з різними сторонами життя 

учнів, мають виховне спрямування («Про діла дітей», «Про майбутню долю дітей», «Про 

шкільні радощі» та інші). 

«Буковинський соловей» Ю. Федькович (1834—1888), прагнучи, щоб навчання в 

школі було доступнішим і цікавішим, підготував декілька читанок і «Буквар». Хоча вони 

не були прийняті як підручники, все ж свідчили про велику увагу письменника до змісту 

навчальних посібників, до добору для них текстів значної ідейно-естетичної цінності. 

Твори Ю. Федьковича збагачували дитячу літературу. У віршах «Дитина» і «Сироти» він 

дав картини важкого дитинства. Ніжністю, теплотою пронизані його твори з спеціального 

циклу дитячих поезій: «Вороний», «До школи», «Хто що має», «Учіться». 

Твори С. Руданського розширили коло дитячого читання. За мотивами народного 

тваринного епосу він написав цикл байок «Приказки про звірів», за зразком пісень-

небилиць «Переслів'я». Це твори гумористичного характеру, що особливо приваблює 

дітей. Іскристий гумор наблизив до дитячого читача найбільш оригінальну частину 

спадщини С. Руданського — співомовки. 

Популярними серед дітей були вірші та байки Є. Гребінки («Сонце да вітер», 

«Школяр Денис», «Соловей»). 

У дитячу літературу ввійшли обробки народних казок, переказів, приказок І. 

Манжури (1851—1893). Поема-казка «Трьомсин-богатир» — один з найкращих творів 

цього жанру в дитячій літературі. Пригодницький сюжет, героїчне забарвлення, 

незвичайні подвиги богатиря близькі до народної фантастики, уява письменника лише 

домалювала образ борця за волю і справедливість. Цікава його поема-казка «Іван Голик», 

яка тільки в 1961 р. побачила світ. Поетичністю відзначаються казки «Лиха година» і 

«Злидні», написані за фольклорними мотивами про убогого і багатого. Для дитячих творів 

С. Руданського та І. Манжури фольклор був основним джерелом тем і образів. 

Значно збагатила дитячу літературу творчість О. Олеся (О. І. Кандиба, 1878—

1944), зокрема в жанрі пейзажної лірики і віршованої казки. В радянський час кращі його 

вірші для дітей зібрані у збірці «Від льоду до льоду» (1967), «З журбою радість обнялась» 

(1969), а такі, як «Ялинка», «Веснянка» стали хрестоматійними. Живий струмінь 

пісенності надавав їм особливої милозвучності. Поезія О. Олеся вчила дітей образного 

мислення, його казки, написані переважно за фольклорними мотивами, мали найчастіше 

форму невеликих, на одну картину п'єс («Солом'яний бичок»). 

Оригінальними творами, зокрема нарисами-казками «Новик», «Буряк», «Казка про 

сонце і його сина», «Дівчина-Чайка» поповнила дитячу літературу Дніпрова Чайка (Л. О. 

Василевська, 1861 —1927). В казку «Буряк» поряд з розповіддю про природу вона однією 

з перших в українській літературі в цікавій для дітей формі внесла елементи технології 

виробництва цукру. За казковими мотивами написані лібретто її опер «Коза-дереза», 

«Зима й Весна, або Снігова Королева», «Проводи Сніговика-Снігуровича» та інші. 

Як новий жанр віршова літературна казка найпродуктивніше (23 твори) 

представлена П. Білецьким-Носенком (1774—1856). У ній творчо синтезовані традиції 

фольклорної казки й народної новели з їх побутово-фантастичними перипетіями та 

міжнародні сюжети й фабули з використанням досвіду українських (І. Котляревський), 

західноєвропейських (Лафонтен, Вольтер) і російських письменників (О. Сумароков, ї. 

Дмитрієв). Відому літературну версію письменник, як правило, переосмислює в плані 

правдивого відтворення етнографічно-побутової національної атмосфери, насичує 

суспільно-побутовими реаліями, критичним ставленням до панівних верхів, щирим 

співчуттям до трудових мас. Авторська настанова на комічний ефект, розважальність, 

натуралізм побутових сцен, згрубіла лексика, широке використання народної демонології, 

бурлескний стиль поєднуються в казках Білецького-Носенка з гуманістичними 

моральними ідеалами, з антикріпосницьким, просвітительським поглядом на зображуване, 

з історичною народною пам'яттю, з точним відтворенням місцевого колориту і реалій, з 



  

 

ліричними повчальними авторськими відступами («Навісная», «Вовкулака», 

«Кумедійщик», «Мильні баньки», «Пан Писар», «Урок панам») 

І. Нечуй-Левицькнй (1838—1918) — написав декілька творів спеціально для дітей. 

Казка «Запорожці» розповідала про минуле, але так, що засуджувала тогочасну дійсність 

Моральпо-етичні теми знайшли відображення в казках «Вдячний лев» та «Мавпа-

злодюжка», в гумористичних оповіданнях «Вітрогон», «Невинна», «Попались. Дитячі 

різдвяні сцени». Створення образів хлопчика-шкоди Василька, допитливих і кмітливих 

дітей Марка і Славка — це вже вклад в тодішню дитячу літературу. 

Починаючи з другої половини XIXст. все більше письменників дбає про розвиток 

дитячої літератури. Складається передова педагогічна система, в якій важливе місце 

належить К. Д. Ушинському, його принципові наочності у навчанні й вихованні. Звідси і 

визнання великої ролі поетичного слова для розвитку дитини. Значний резонанс мала 

педагогічна діяльність Л. М. Толстого, його «Азбука», написані ним спеціально для дітей 

різного віку байки, казки і оповідання, велика кількість яких належала до науково-

пізнавального жанру. Певний вплив на розвиток дитячої літератури мали і ідеї 

революційного народництва. 

Значний вклад у розвиток педагогічної науки і дитячої літератури внесли І. П. 

Котляревський, П. П. Гулак-Артемовський, Б. Грінченко. 

Б. Грінченко (1863—1910) дав узагальнені картини життя школи, створив образи 

учнів із багатим своєрідним світом почуттів. Гнівом за приниження людської гідності 

пройняте його оповідання «Екзамен». Тупий, малоосвічений член шкільної ради так 

перевіряє знання учнів, що наводить на них жах. Без сентиментальної слізливості Б. 

Грінченко показує трагічне в житті дітей в оповіданнях «Дзвоник», «Сама, зовсім сама», 

«Сестриця Галя», «Ксеня». У багатьох його творах виступають маленькі шукачі щастя. В 

оповіданні «Олеся» дівчинка здійснює героїчний вчинок, смертю своєю врятувавши село 

від татарського нападу. В його творах знаходимо засудження соціальної нерівності, 

сердечне співчуття до знедолених. Б. Грінченко багато зусиль доклав до розвитку і 

збагачення дитячої літератури. 

Під псевдонімом Стефан П'ятка друкував свої твори письменник- С. 

Ковалів (1848—1920). Педагогічна діяльність дала йому багатий матеріал для ряду 

оповідань з життя школи: «В останній лавці», «З кількох тисяч один», «Незварені яблука», 

в яких багато уваги надається взаєминам учителя з дітьми. Він одним з перших в 

українській літературі змалював каторжну працю малих дітей на промислах («Суєта про 

насущний», «Світ учить розуму»). Під впливом Л. М. Тол-стого написані повчальні 

оповідання «Гриби», «Паламарові бузьки», «Сліпий патрон». Інколи в письменника 

прогресивні настанови уживались з релігійним моралізаторством, зокрема, іі казках. 

Характерно, що, наприклад, персонаж оповідання «На прічках», панський син, 

потрапивши до хати бідняків, побачив інше життя, ніж в книжках, і прийшов до висновку: 

«Я, мабуть, зайшов дальше, ніж читав». 

У спадщині Є. Ярошинської (1868—1904) є кілька десятків оповідань для дітей, які 

в 1901 і 1907 рр. вийшли у Львові трьома збірками. Як прогресивний педагог вона добре 

знала психологію сільських дітей, розповіла про їхню тяжку долю в оповіданнях «Борба і 

побіда», «Найбільший скарб» та інші, що, пройняті гуманними почуттями, виховували 

прагнення до праці на благо народу. Більша частина її творів — казки морально-

дидактичного характеру («Орел і лис», «Квіти»). 

Картини життя дітей описані в поезії Т. Шевченка, оповіданнях «Красне писання», 

«Отець гуморист» І. Франка, «Харитя», «Маленький грішник» М. Коцюбинського, 

в поезіях П. Грабовського, об'єднаних спільною назвою «Сироти», казці «Дев'ять братів і 

десята сестриця Галя» Марка Вовчка. Певну виховну і естетичну цінність мають окремі 

дитячі твори Олени Пчілки, Грицька Григоренка. 

“Мій руський патріотизм – то не сентимент, то національна гордість, то тяжке 

ярмо, покладене долею на мої плечі... І якщо щось полегшує мені нести це ярмо, так це те, 



  

 

що бачу руський народ, який хоч гноблений, затемнюваний і деморалізований довгі віки.., а 

все-таки поволі підноситься...Отже, варто працювати для цього народу, і ніяка праця не 

піде на марне”. 

Іван Якович Франко народився у родині коваля і дочки збіднілих дворян у селі 

Нагуєвичі Дрогобицького повіту на Львівщині 27 серпня 1856 року. Саме у Нагуєвичах 

промайнуло дитинство І. Франка, оповите любов’ю батьків, у яких, крім нього, було ще 4 

дітей: Захар, Онофер, Тетяна і Юліана (дівчата померли маленькими). 

Найтепліші спогади залишилися у малого Івася про батька Якова Івановича. 

Батькова кузня була улюбленим місцем хлопчика. Вона стала першою життєвою й 

естетичною школою майбутнього поета, саме там він пізнавав про людські негаразди, про 

їхній біль і страждання. Батько помер, коли Івану було 9 років (був старший за матір на 33 

роки), але спогади про нього поет лишив на папері: 

От, невеличкий чоловік, русявий, 

в літах вже був, хоч кремезно державсь, 

усе всміхнутий, все на жарти вдалий, 

приязний, щирий. Живо обзиравсь, 

мов маком, прудко сипав все словами, 

часом на слові ніби затинавсь... 

Як він дома обходився, 

Яким теплом там віяло, як там 

Усякий радо, весело трудився! 

І честь в селі була його словам; 

Добро громадське вище свого клав він 

І за громаду все, як ми, стояв... 

(незакінчена поема “Історія товпки солі” (1879) 

Матір – Марію Миколаївну Кульчицьку – Іван Франко також згадує з ніжністю. 

Про її красу і доброту письменник напише в оповіданнях “Малий Мирон”, “Під 

оборогом”, в поезіях “Гадки на межі”, “Пісня і праця” та ін. Саме матір наділила сина 

любов’ю до народної пісні й до краси, виховала тонкий естетичний смак і три недолі: 

Що одна недоля – то серце м’яке, 

То співацькеє серце вразливеє, 

На красу, на добро податливе. 

А що друга недоля – то хлопський рід, 

То погорджений рід, замурований світ, 

То затроєний хліб, безславний гріб. 

А що третя недоля – то горда душа, 

Що нікого не впустить до свого нутра, 

Мов запертий вогонь, сама в собі згора. 

Батько рано помер, проте, помітивши виняткову допитливість і обдарованість сина, 

встиг віддати його до початкової школи в селі Ясениця-Сільна, де викладали польську й 

німецьку мови, початкову арифметику. Дядько Івана, Павло Кульчицький, житель цього 

села, навчив його читати й писати українською, а тітка Людвіга Кульчицька, яка походила 

із "загонової шляхти", розповідала малому про польське повстання 1863 р. 

Потім Іван навчався у дрогобицькій "нормальній школі" отців василіан. Уже 

наприкінці першого року, склавши іспити, він одержав "першу локацію", тобто відзнаку. 

Враження шкільного дитинства згодом виллються в оповідання "Грицева шкільна наука", 

"Отець-гуморист", "Олівець" та ін. Завдяки старанням вітчима, Гриня Гаврилика, 1867 р. 

він вступив до Дрогобицької гімназії, де отримав ґрунтовні знання з класичних мов, 

історії, математики тощо. Там він багато читав і почав писати вірші. 

Перший вірш Франка мав назву "На Великдень 1871 року" й був присвячений 

батькові. Ще в гімназії хлопець брався перекладати твори Гомера, Софокла, Горація, 



  

 

"Слово о полку Ігоревім", "Краледворський рукопис" (одну зі знаменитих літературних 

містифікацій Вацлава Ганки, що спричинилися до чеського національного відродження). 

1874 р. у львівському студентському журналі "Друг" під псевдонімом "Джеджалик" 

уперше з'являються вірші вісімнадцятирічного Івана — "Моя пісня" і "Народна пісня". 

Скінчивши Дрогобицьку гімназію 1875 р., юнак вступає на філософський 

факультет Львівського університету. Тут він поринає у вир українського суспільного 

життя, стає членом "Академічного гуртка", знайомиться з М.Павликом та І.Белеєм (з 

якими довгі роки співпрацюватиме на громадській і редакційній ниві), бере участь у 

виданні журналу "Друг". 

 

Лекція 3 

 
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА  

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЬ 

 

Мета: 

- ознайомити студентів з особливостями українського літературного процесу кінця 

ХІХ – початку ХХ століття, а також розкрити тематичне різноманіття творів 

означеного періоду. 
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План 

6. Особливості розвитку дитячої літератури означеного періоду. 

7. Творчість М.Коцюбинського. 

8. Творчість Л.Українки. 
 

Найбільших успіхів у галузі дитячої літератури другої половини XIX— початку 

XXст. досягли Л. Глібов, Леся Українка, П. Грабовський, С. Васильченко, Винниченко але 

й інші письменники створили ряд визначних творів для дітей. 

Психологією дитини, багатством її внутрішнього світу цікавився творець 

української соціально-психологічної прози Панас Мирний (1849—1920). Різні типи і 

характери дітей виведені в його «образку» з життя «День на пастівнику». В дитячу 



  

 

літературу з деякими скороченнями ввійшло оповідання «Морозенко» — одна з найбільш 

поетичних і трагічних історій життя дитини, яку загубив несправедливий суспільний лад. 

Панас Мирний написав соціально-психологічне оповідання «Пригода з «Кобзарем», де 

сила поетичного генія Т. Шевченка подається через драматичний сюжет з дитячого 

побуту. Дітям доступні уривки з роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (дитинство 

Чіпки), повісті «Лихі люди», а також «Казка про правду і кривду», які вводили у світ 

соціальних проблем. 

Невеликою порівняно є спадщина співця.знедоленого селянства А. 

Тесленка (1882—1911), бо сам він не дожив й до тридцяти років. Але це був сильний і 

оригінальний талант. Його два оповідання «Школяр» і «Наука» — цілий розділ дитячої 

літератури. Трагедія Миколки, допитливої, духовно багатої дитини, що прагне до знань, 

але замість навчання стає поводирем сліпого жебрака, була трагедією багатьох 

талановитих дітей бідноти. Завжди голодна Парасочка, що так і не може засвоїти 

жебрацької науки — це уособлення дітей трудящих, що прагнули радощів дитинства,. 

Картини дитинства, що є суспільною драмою, проходять через оповідання «Немає 

матусі». В дитяче читання увійшов і антирелігійний твір А. Тесленка «У схимника». 

У кінці XIX— на початку XXст. чимало творів про дітей і для дітей написали 

західно-українські письменники. Найрізноманітніші образи дітей створив видатний 

письменник В. С. Стефаник (1870—1936) у новелах «Новина», «Мамин синок», «Підпис», 

«Кленові листки», «Пістунка», «Діточа пригода», «Шкільник», «Лесева фамілія». Через 

показ дитячої психології і поведінки він глибше розкривав життя зубожілих широких мас 

західноукраїнського селянства, становище яких покладало на маленькі плечі непосильну 

ношу боротьби за існування. В дитяче читання ввійшли новели «Катруся», «Палій», 

«Камінний хрест». Сповнені трагізму, вони засуджують суспільний лад, за якого гинуть 

діти, поневіряються 

весь свій вік по багацьких стайнях наймити, змушені кидати рідну землю у 

пошуках кращого життя емігранти. 

Проблеми дитинства, що проходить серед безпросвітних злиднів, знайшли художнє 

втілення у творах Марка Черемшини (І. Ю. Семанюк, 1874—1927). Новели «Карби», 

«Чічка», «Злодія зловили» та інші допомагали дитячому читачеві краще зрозуміти 

жорстокість і несправедливість суспільства. Малий сирота, щоб не вмерти з голоду, ссе 

вим'я корови. Прозваний злодієм, побитий, острижений па глум багачами, нікому не 

потрібний, він, напевно, загине під тином («Злодія зловили»). Діти вчились у Черемшини 

співчуттю до знедолених, ненависті до ситих і жорстоких. 

Твори для дітей Я. Щоголева (1824—1896) були більш відомі, ніж інші його вірші. 

«Чередничка», «Вівчарик» — скільки в них дитячої безпосередності, який трагізм 

сирітського життя! Праця, важка праця вдень і вночі за кусень хліба чекає хлопчиків, що 

вчаться ткацького ремесла («Ткач»). Є в Я. Щоголева чудова поезія «Косарі», яка славить 

працю. Це не ідилія, а цілком реалістична картина красою сповненої діяльності трудящих. 

Вона була дуже популярною серед дітей. 

На перший план питання морально-релігійного виховання ставили О. Кониський, 

Ганна Барвінок, І. Спілка, Ст. Горський. Вони проповідували гуманізм, всепрощення, 

віру в божу справедливість. Письменники часто використовували форму сну, який 

приходив до дитини напередодні великих релігійних свят і спрямовував на добрі справи. 

В творах для дітей О. Кониського («Проповідь на горі»), Б. Дідицького («Юрасів 

сад»), І. Липи, І. Пасічинського, Є. Паславського), Д. Иосифовича та багатьох інших 

змальовувалося історичне минуле українського народу, Саме творами такого характеру 

наповнював свої читанки О. Барвінський, один з редакторів львівського дитячого журналу 

«Дзвінок». 

В кінці XIX — на початку XX століття зрослий інтерес до проблем дитячої 

літератури знайшов свій вияв у швидкому кількісному зростанні дитячих 

журналів «Ластівка», «Приятель дітей», «Бібліотека для молодіжі», «Дзвінок» та інші). 



  

 

Більшість із них виходила на Західній Україні та Буковині. Типовими для цих журналів 

були вірші і оповідання, реакційна спрямованість яких розкривається уже в заголовках: 

«Молітеся богу», «Молися і трудися», «Молитва ломить залізо», «Як показав наш 

найясніший цісар уже за дитинства своє добре серце». 

У розвиток української дитячої літератури певний вклад вніс Львівський 

двотижневий ілюстрований журнал для дітей та юнацтва «Дзвінок» (1890—1914). У 

ньому друкувались твори Т. Шевченка, Марка Вовчка, Ю. Федьковича, С. Руданського. 

Співробітниками «Дзвінка» в різний час були І. Франко, Леся Українка, М. 

Коцюбинський, Л. Глібов, П. Грабовський, І. Нечуй-Левицький. Журнал сприяв 

ознайомленню з творами кращих українських письменників, консолідації письменницьких 

сил, друкував переклади з російської та зарубіжних літератур (твори О. Пушкіна, М. 

Лєрмонтова, І. Крилова, Лафонтена). Вперше на сторінках дитячої періодики з'явився 

науково-популярний нарис (М. Коцюбинський «Нюрнберзьке яйце», Дніпрова Чайка 

«Казка про сонце і його сина», Б. Грінченко «І. Котляревський»). 

До кінця XIX— початку XXст. належать перші спроби критики, узагальнення і 

вивчення розвитку української дитячої літератури. Це були переважно огляди й рецензії 

на книги в таких періодичних виданнях, як «Киевская старина» (1882—1906), «Україна» 

(1907), «Южньїй край», «Жизнь Юга», «Рідний край», «Літературно-науковий 

вісник». Значний вклад у теорію й критику дитячої літератури вніс І. Я. Франко, який й 

виклав цілісну систему поглядів на те, якою повинна бути література для дітей. 

Жанрово українська дитяча література досить різноманітна: тут були повісті, 

оповідання, казки, вірші, загадки. Виникає жанр художнього нарису, зразки науково-

популярної літератури. Досягненням літератури було створення чудової поезії для дітей, 

зокрема пейзажної лірики. 

В кінці XIX— на початку XXст. ширшають тематичні обрії дитячої літератури. 

Крім показу безпросвітного життя сільської і міської дітвори, шкільного побуту 

письменники вдаються до зображення історичного минулого українського народу. 

Українська дитяча література збагачувалась жанрово і тематично за рахунок 

перекладів з російської літератури (казки О. Пушкіна, В. Жуковського, П. Єршова, М. 

Салтикова-Щедріна, байки І. Крилова, твори Л. Толстого, М. Горького), а також 

зарубіжних письменників (Вільгельма Гауфа, братів Грімм, Марка Твена, Данієля Дефо, 

Мігеля Сервантеса, Джонатана Свіфта, Ганса-Кристіана Андерсена). 

Українська дитяча література розвивалася у тісному взаємозв'язку з усією 

художньою літературою. Перед нею поставали ті ж проблеми боротьби за реалізм, вплив 

сентименталізму, романтизму. 

Михайло Михайлович Коцюбинський народився 17 вересня 1864 р. у м. Вінниці, на 

Подільщині, в родині дрібного чиновника, хоч «вдачею, як зовнішньою, так і духовною, 

своєю культурністю він відрізнявся від демократичної української інтелігенції і нагадував 

собою польського родовитого аристократа». 

В автобіографічних матеріалах письменника рідко згадується ім'я батька. «Для 

Коцюбинського з його виразним нахилом до аристократизму не тільки духового та з дуже 

делікатною амбітністю, — вважав С. Єфремов, — могло прикрою бути згадкою невисоке, 

та в очах громадянства й непочесне, становище службове його батька». Натомість матір 

— Ликеру Максимівну Абазу, яка вражала сучасників манерою поводження, своєю 

«світськістю» й «аристократизмом», Коцюбинський згадує дуже часто з гордістю і 

незмінним пієтетом. 

Ликера Максимівна вийшла заміж у 18 років проти волі своїх батьків за вдівця з 

двома дітьми. Шлюб її не був щасливим. Безперервні мандри чоловіка дратували й 

тривожили її серце, сіяли невпевненість у завтрашньому дні. А «Михайло Матвійович 

чимдалі все більше замикався в собі, пиячив», — згадує свого дідуся Ірина Коцюбинська, 

— а підвипивши, ставав нестриманим і лютим. Зрештою, він кинув сім'ю напризволяще й 

оселився в селі Тростянець, Брацлавського повіту. Там він і помер в 1886 році»
3
. 



  

 

Всю свою любов мати віддавала первістку, Михайликові, Мусі, їй належить значна 

роль у формуванні естетичних смаків сина. Від матері успадкував «психічну організацію, 

чутку і вражливу», «нахил до всього гарного та любов і розуміння природи» [308\. Вона 

розвинула в нього інтерес до мистецтва, літератури й народної пісні, почутої з уст старого 

кобзаря Купріяна, якому мати, на його прохання, часто давала притулок. Народна пісня, 

легенда, переказ визначили стилістику, образний лад, а відтак і систему заманіфестованих 

твором ідейно-естетичних цінностей. 

Початкову освіту Коцюбинський отримав удома під керівництвом домашнього 

вчителя Я. Богачевського, який підготував хлопця зразу до третього, випускного, класу 

початкової школи в м. Барі (1875). Свій талант до навчання Коцюбинський підтвердив і в 

наступні чотири роки (1876—1880), будучи учнем Шаргородського духовного училища 

(бурси), де він вирізнявся не тільки прагненням до знань, гармонії й краси, а й своїм 

аристократизмом. «Він мав вигляд паненяти і взагалі виріжнявся з околишнього гурту 

буруватих хлопчаків, що повиростали на сільському просторі, серед демократичних 

обставин попівських та дяківських родин»
1
, — згадував ' його шкільний товариш О. 

Саліковський. 

Тут, в училищі, у Коцюбинського утвердився нахил до красного письменства: «... 

Вже на 12 році я писав велику повість з фінського життя (по-російськи, правда)», — 

оскільки українську мову чув з уст няньок, сільських дітей і народних пісень, але не 

розмовляв нею. Інтерес до української мови прокинувся в нього за дуже дивних обставин. 

Приблизно в дев'ятирічному віці він захворів запаленням легенів і в напівпритомному 

стані (через високу температуру) заговорив по-українськи. Здивовані цим фактом, рідні 

ще довго обговорювали його, «і це збудило в хлопцеві вже свідоме до рідного слова 

зацікавлення, — писав С. Єфремов. — Зацікавлення це було таке велике, що 9—10 років 

хлопець почав був складати пісні українською мовою на зразок народних» На 13-му році 

життя йому до рук випадково потрапило кілька томів «Основи», оповідання Марка 

Вовчка, «Кобзар» Шевченка і безповоротно спрямували юнака «на свідомий український 

шлях» [309]. 

1881 р. Коцюбинський вступає до Подільської духовної семінарії, де зближується з 

членами таємних народницьких організацій «Подільська дружина» і «Подільська група 

партії «Народна воля». Гуртківці «ковтали нелегальну літературу й напам'ять виучували 

революційні гімни, збирались потай та виробляли плани, як запровадити в Росії соціальну 

справедливість і політичну волю поза національними розмежуваннями, бо про них ніхто з 

нас і гадки не мав»
1
. 

Під час розгрому цих організацій (1883) у Коцюбинського було (роблено обшук і 

встановлено над ним таємний нагляд поліції, який провадився до останніх днів його 

життя. Проте юнак і далі підтримував зв'язки з членами народницького гуртка 

«Немирівська ліга», хоч бурхливою «революційною» діяльністю не відзначався. У 

семінарію Коцюбинський прийшов світоглядно сформованим українцем, для котрого 

народовольська ідея впорядкування соціальної справедливості Росії, коли такої нема на 

Україні, не могла бути прийнятною. Духовної семінарії (з невідомих причин) 

Коцюбинський не закінчив, хоч прагнув учитися далі, мріяв скласти іспити за гімназію і 

вступити до університету. Та цій мрії не судилося справдитися. Багатодітна родина, в якій, 

крім нього, було ще четверо молодших братів і сестер: Ліда (1869—1916), Хома (1870—

1956), Льоня (1872— 1907), Ольга (1877—1922), потребувала опіки і захисту: «Незабаром 

мене спіткало велике горе: любима мати осліпла. Скоро після того батько втратив посаду 

— і утримування цілої родини впало на мене, як на найстаршого. Я мусив учитись і 

заробляти... Про якусь урядову або й громадську службу нічого було й думати, і я 

заробляв хліб приватними лекціями (на що теж не мав права як піднадзорний)». 

2. Перші літературні спроби. Не маючи змоги вступити до університету, 

Коцюбинський неустанно працює над підвищенням свого загальноосвітнього рівня. В 

інтелектуальному зростанні підлітка велику роль відіграли книги. «Серед тих авторів, 



  

 

яких я ковтав десятками, — писав про свої шкільні роки у листі до М. Мочульського, — 

найбільше вражіння зробив на мене Марко Вовчок, а потому Шевченко» [6, 42]. Його 

перше оповідання «Андрій Соловійко, або Вченіє світ, а невченіє тьма» (1884) — це 

намагання підпорядкувати своїм ідейним задумам окремі художні засоби Т. Шевченка та 

І. Нечуя-Левицького, зокрема, спосіб використання пейзажу. За композиційною функцією, 

як і в багатьох творах І. Нечуя-Левицького, початковий пейзаж в оповіданні 

Коцюбинського виступає частиною експозиції, а отже й фоном життя сільської бідноти. 

«Слід» Шевченка бачиться в сюжеті оповідання, яке супроводжується епіграфами: «За 

що, не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм?», «Учітеся, брати мої», «Тяжко, важко в 

світі жити сироті без роду»; і в ліричній настроєвості відступів-пояснень, у контрасті між 

зовнішньою красою природи і драмою життя селянина. Коцюбинський дав прочитати свій 

перший твір Цеславу Нейма-нові, який порадив автору кинути цю безнадійну для нього 

справу і «не калічити святу нашу мову»
1
. Критика Ц. Неймана вразила і розчарувала 

Коцюбинського, хоч, на щастя, не відбила охоти писати. Два наступні оповідання «21 

грудня, на Введеніє» (1885), «Дядько та тітка» (1886) Коцюбинський писав «для себе», як 

літературні вправи і за життя не публікував. Прототипами героїв цих оповідань були рідні 

і близькі Коцюбинського: мати, сестра, брат, дядько, тітка, він сам, під власним іменем, 

автор — Муся. Такий високий ступінь автобіографізму — ще один знак того, що вони не 

призначались для друку. 

Серед початкових спроб Коцюбинського є й віршовані твори (альбомні вірші 

«Новорічне побажання», «Марусі М.», «Шановній пані Н. Г.»). Один із них — вірш «Наша 

хатка», надрукований у квітневому числі львівського дитячого журналу «Дзвінок» 1890 p., 

став літературним дебютом М. Коцюбинського. Прагнучи налагодити міцніші зв'язки з 

галицькими видавцями, Коцюбинський влітку дебютного року побував у Львові, де 

познайомився з І. Франком, М. Павликом, редактором газети «Діло» (І. Белеєм), 

редакторами журналів «Правда» (О. Барвінським), «Зоря» (В. Лукичем), «Дзвінок» 

(В. Шухевичем) та ін. Після повернення додому він активно листується з галичанами, 

інтенсивно публікується у їхніх виданнях. 

29 жовтня 1891 p. Коцюбинський екстерном складає іспит на звання народного 

вчителя у Вінницькому реальному училищі. Не доїдання в семінарські роки підточили 

здоров'я Коцюбинського. Для його покращення він їде в село Лопатинці домашнім 

учителем. Як учитель, Коцюбинський зарекомендував себе з найкращого боку.  

У Лопатинцях, крім педагогічної, Коцюбинський проводить просвітню роботу 

серед селян, прислухається до живої народної мови, записуючи слова і вирази, почуті від 

старих людей і дітей, збирає народні соціально-побутові та історичні пісні, легенди про 

Кармелюка; цікавиться звичаями і мовним багатством сільського люду. У Лопатинцях 

написано оповідання «Харитя» (1891), «Ялинка» (1891), «П'ятизлотник» (1892) та повість 

«На віру» (1891). Коцюбинський прагне на матеріалі села, традиційному для українські 

літератури XIX ст., художньо осмислити важливі злободенні проб леми, що висувало саме 

життя. 

Читання книжок, педагогічна праця надихнули М. Коцюбинського на створення 

позитивного образу людини — тепер уже не інтелігента-просвітянина, а селянина-бідняка 

з його вічною проблемою: якою дорогою йти, де знайти щастя («Ціпов'яз» (1893), 

«Маленький грішник» (1893), «Помстився» (1893), казка «Хо» (1893). Основ ними рисами 

головних персонажів цих творів є розум, чесність, щирість, добре серце. Шукаючи 

позитивного героя, письменник спиняється на образі людини, що не може змиритися з 

нестерпними умовами, патріархальними звичаями і, обстоюючи своє право на людське 

життя, стає на шлях боротьби проти них. В основу сюжету повісті «На віру» покладено 

нещасливу долю селянина в особистому, подружньому житті. Зі спогадів Гната про своє 

дитинство постає картина тяжкої праці і напівголодного існування селянського хлопчика, 

який дуже рано збагнув, що для селянина немає щастя на землі. Селянська доля — до 

знемоги надриватися на роботі, голодувати і змученим, без вечері, лягати спати. Мрії про 



  

 

краще, щасливе життя він поєднує з родиною, та мати коханої видає її заміж за багат 

шого, їхня спроба жити щасливо «на віру» закінчується трагічно. 

Леся Українка. Духовна аура, в якій зростала і формувалась поетеса, була 

надзвичайно багата і сприятлива для початку творчості. Серед друзів родини — М. 

Старицький і М. Лисенко, І. Франко, М. Комаров та ін. Не абияке місце серед джерел 

впливу на особистість поетеси посідала і сповнена ніжної краси волинська природа, 

зелене Полісся, що так феєрично ожило згодом у «Лісовій пісні». Чарівний, фантастично-

меланхолійний образ рідного краю супроводжуватиме поетесу протягом усього життя. Та 

найбільше значення мала для Лесі, мабуть, література, якою жила й дихала, яку 

засвоювала з ранніх років, і в міру опанування мовами — в оригіналах. Навіть дитячі 

забави молодих Косачів, як свідчили друзі й рідні, мали літературний характер. Живила, 

формувала естетичні смаки молодої поетеси і музика. Маючи тонкий музичний слух, вона 

із захопленням вчиться грі на фортепіано, імпровізує власні музичні твори, мріє стати 

піаністкою... 

Тож природним став ранній початок поетичної творчості — перший вірш «Надія» 

написаний у 9 років, а в 1884 р. львівська «Зоря» опублікувала поезії «Конвалія» і «Сафо» 

під псевдонімом, що став справді-таки символічним — Леся Українка. Хоча виник він 

просто й природно: «Леся — зменшене ім'я, яким звали її в родинному крузі, Українка — 

територіальна вказівка, цілком природна й доцільна в галицькому часописі»,
3
 — писав М. 

Зеров. 

Та вже перші творчі кроки, літературний дебют молодої поетеси були потьмарені 

важкою недугою — взимку 1881 р. Леся застудилася, в неї розпочався туберкульоз кісток, 

що згодом вразив і нирки — уперта і жорстока хвороба, що мучила Лесю все життя, з 

якою вела вона, як сама скаже згодом із гірким сумом, невщухаючу і тридцятилітню 

війну». 

Вражає домашня освіта молодих Косачів, запроваджена матір'ю. Вона аж ніяк не 

нагадувала типове дворянське навчання «чему-ни-будь и как-нибудь» (особливо щодо 

дівчат) — це було глибоке й систематизоване опанування знаннями. Про навчання дітей 

Олена Пчілка листовно розповідала професорові Львівського університету Омеляну 

Огоновському, акцентуючи окремі моменти суто національного виховання: «В дітей мені 

хотілося перелити всю душу й думки — і з певністю можу сказати, що мені се удалося... 

Не знаю, чи стали б Леся й Мих[айло] українськими] літераторами, коли б не я... Власне, я 

«наважила» і завше окружала дітей такими обставинами, щоб українська мова була їм 

найближчою, щоб вони змалу пізнавали її якнайбільше». 

 

Лекція 4 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ ПЕРШОЇ  

ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Мета: 

- ознайомити студентів з особливостями літературного процесу української 

літератури першої половини ХХ століття, а також визначити значення творів 

письменників означеного періоду для розвитку сучасної української літератури для 

дітей 

 

Література: 

 

29. Детская литература: Учебное пособие для уч-ся пед. училищ / В. Аникин и др. под ред. 

Е.Зубаревой. –  3-е изд. , дораб. – М. : Просвещение, 1989. – 399 с. 



  

 

30. Дитяча література. Хрестоматія. Маловідомі твори українських письменників ІІ половини 

ХІХ – першої половини ХХ століття. Навчальний посібник / Упорядник Н.І.Богданець-

Білоскаленко. –– К. : Видавничий Дім “Слово”, 2006. – 256 с. 

31. Українська дитяча література : Хрестоматія / Вступна ст.. та упор. Л.П. Козачок . – 2-ге вид. 

стер. – К. : Вища школа, 2006. – 519 с. 

32. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2ч.: навч. посібник / Упоряд.: І.А.Луценко, 
А.М.Подолинний, Б.Й.Чайковський. –– К. : Вища школа, 1992. – Ч. 1 – 382 с. 

33. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2ч.: навч. посібник / Упоряд.: І.А.Луценко, 
А.М.Подолинний, Б.Й.Чайковський. –– К. : Вища школа, 1992. – Ч. 2 – 286 с. 

34. Дитяча література: навчальний посібник / Д.М.Білецький та ін. – К. : Радянська школа, 

1967 – 543 с. 

35. Дитяча література: Теорія. Історія. Практика : навчально-методичний посібник для 

студентів філологів спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти” / Автор-укладач 

Л.О.Бондар – Миколаїв. – 234 с. 

 

Ключові поняття: пейзажна лірика, ідеологізована література, громадсько-політичні 

мотиви. 

 

 

План 

1. Загальна характеристика літератури означеного періоду. 
2. Особливості української дитячої літератури початку ХХ століття. 
3. Специфіка української дитячої літератури середини ХХ століття. 

 

Складовою частиною загального літературного процесу є твори для підростаючого 

покоління. Радянський період безпосередньо наклав відбиток на даному виді друкованої 

продукції, оскільки велика увага приділялася вихованню майбутніх будівників комунізму. 

Суттєву допомогу в цій справі повинні були надати органи цензури, що ретельно 

контролювали змістове наповнення видань. 

У спеціальній „Інструкції по вилученню шкідливої літератури з читалень, 

книгарень та кіосків ринку" (1925 р.) йшлося про визначення тематики книг, котрі 

підлягали безумовній забороні. 1 не, серед них істотну частину склали педагогічні твори, а 

саме: книги про виховання в дусі основ старого устрою, релігійність, монархізм, 

націоналістичний патріотизм, мілітаризм, шанобу знатностей та багатства. Книжки, що 

змішують науку з релігійними вигадками, міркуваннями про божу премудрість". Щодо 

дитячої літератури також заборонялися видання, що своїм змістом ініціюють та 

розвивають звірині та антисоціальні почуття (пересуд, націоналізм та релігійність)". 

Впадає у вічі певна розпливчастість даної директиви і невизначеність викладених у 

ній вимог, що не тільки відкривало шлях Н«> сваволі цензурних підрозділів, а й призводило 

до численних непорозумінь на рівні республіки і регіонів. Того ж року Наукпедком НКО 

України, підіймаючи проблему застосування в навчальному процесі дитячих видань „і 

ставлячись негативно до казки и взагалі", визнав, однак, за можливе, через брак необхідної 

дитячої літератури, разом з класичними художніми творами використовувати також і такі 

жанрові різновиди, як казка і байка, але відповідно переробивши і зредагувавши. 

Надалі постановою Колегії НКО 1929 р. розглядалася перспектива  використання 

казок Г.-Х.Андерсена. Зважаючи на те, що в останнім періоді творчості автор „відбив 

настрої буржуазії, що перемогла феодалізм і стала в суперечність з ідейними гаслами и 

пролетаріату", НКО наполягав на переробці творів як таких, що не і співвідносилися із 

завданнями соціалістичної педагогіки. Центри, у свою чергу, побачили у ряді виданих 

дитячих казок „всі шкідливі риси містицизму, патріотизму шукання маєтних класів, 

примиренство і т.ін.". 



  

 

Однак невдовзі з'явився наказ НКО №545, у якому йшлося про ліквідацію в місячний 

термін видавництв „Космос" і „Слово" запублікацію без попереднього перероблення 

оригінальних версій казок Г.-Х.Андерсена, В.Гауфа та інших письменників. Виконавчі 

особи, причетні до видання даних книг, були зняті із займаних посад та притягнуті до 

судової відповідальності із обвинуваченнями „у викривленні генеральної лінії партії» і 

«проявах правого ухилу на практиці". 

За вказаними фактами 1930 р. НКО оприлюднив циркуляри „Про керування 

списком дитячих п'єс" та „Про вимоги до дитячої п'єси", за якими були опубліковані „Вимоги 

до п'єси для дітей", підготовлені на основі тез ЦК ЛКСМУ „Дитяча книжка в реконструк-

тивну добу". Як зазначалося в останньому документі, доба соціалістичної реконструкції 

характеризувалася рішучим наступом на капіталістичні елементи міста й села, що 

сприяло загостренню класової боротьби. У цьому контексті одним з наймогутніших 

знарядь впливу партії на маси розглядалося друковане слово. 

Враховуючи важливість даного періоду, перед українською дитячою книжкою 

ставилися наступні завдання: 

1. Формувати матеріально-діалектичний світогляд, активно боротися з 

намаганнями нав'язати їм „вороже світорозуміння", ідеалістичне бачення світу. 

2. Сприяти становленню пролетарсько-класової свідомості,гострої ненависті до 

класового ворога. 

3. Виховувати в дусі пролетарського інтернаціоналізму, викриваючи шовінізм та 
національну ворожнечу. 

4. Організовувати підростаюче покоління для участі в соціалістичному будівництві, 
навчити його активно долати перешкоди. 

5. Забезпечити політехнічне виховання дітей, прищеплюючи 

їм навички колективної праці. 

Головними аспектами нового тематичного наповнення повинні були стати такі теми, 

як класова боротьба в усіх проявах, соціалістичне будівництво, реконструкція 

промисловості, перебудова сільського господарства, форми людської праці, соціалістичне 

змагання, радіофікація, електрифікація тощо. Рішучий наголос робився на висвітленні 

соціалістичного сьогодення. Стосовно ретроспективного ракурсу в дитячій літературі, 

історичне минуле належало зображувати в контексті революційного протистояння з 

капіталістичним світом. 

Дійовими особами (головними героями) дитячих книг передбачалося зробити 

дорослих, оскільки обмеження змістовного наповнення лише життям і працею дітей, на 

думку діячів Центральної Ради позашкільного виховання, могло призвести Ю 

„перекручення дійсності". Як виключення, дозволявся показ проблем піонерських 

організацій, шкіл. З приводу специфіки дитячого сприйняття, наголошувалося, що „діти 

цілком здатні до реалістично-правдивого розуміння речей і явищ (хоча й не в силі охопити 

все до кінця) і жодних сурогатних тлумачень не потребують. Тому ми мусимо боротися 

проти всякого неправдивого тлумачення світу, проти надприродної фантастики, будуючи 

дитячу літературу на засобах реалістичного тлумачення дійсності". 

Виходячи з окреслених настанов, на таку форму дитячої літератури, як казка, 

накладалося суворе „табу". Педагоги радянської школи дійшли до висновку, що властивості 

жанру казки (перекручування дійсності, відрив від часу й простору, ігнорування при-

чинного зв'язку, надприродна фантастика) заважають процесу виховання 

матеріалістичного світогляду у підростаючого покоління. Суворій критиці були піддані 

стилі художньої літератури сентименталізм та романтизм. Заперечувався 

антропоморфізм V творах для молодшого віку як загроза „дуалістичного тлумачення я 

світу". 

До форм дитячої художньої літератури ставилися такі вимоги: 

1) літературно-художній виклад, 

2) струнка композиція, 



  

 

3) бадьоро-емоційний тон, 

4) „проста" образна та багата мова. 
Драматична дитяча література мала використовувати всі форми й засоби, 

обумовлені здобутками театрального мистецтва. Осуджувались натуралізм і побутовість, 

на противагу яким протиставлялися п'єси, „збуджуючі активність". 

20 травня 1933 р. НКО прийняв постанову „Про дитячу літературу", в якій 

констатувалося, що наявні недоліки в галузі дитячої літератури були „проявом... 

„лівацьких" теорій відмирання школи, абстрактного схематизму, правоопортуністичних, 

механістичних теорій соц. біологізму, проявом націоналізму та інших опортуністичних 

перекручень в керівництві справою виховання дітей". 

Дитячі твори, що не вкладалися у загальний ідеологічний контекст, заборонялися 

органами контролю й, відповідно, вилучалися з обігу та направлялися (у кращому 

випадку) до бібліографічних спецфондів (своєрідних концтаборів творів друку) або (в 

гіршому) - на переробку до паперових фабрик під гаслом нестачі паперу для держави. Так, 

скажімо, 29 січня 1930 р. комісія у справі дитячої літератури рекомендувала виключити з 

установ соціального виховання, бібліотек та продажу „Казки та оповідання" І.Кіпніса. За 

її вердиктом були також заборонені для використання повість М.Вороного „Носоріг", 

О.Олеся „Ялинка", чудовий роман Г.Бічер-Стоу „Хижина дяді Тома" та ін. А список, вміщений 

у „Бюлетені НКО" №33, передбачав вилучення 187 дитячих творів, серед . яких - „Казки для 

юнацтва" Г.-Х.Андерсена, „Бельгійські народні казки" в перекладі Р.Гельбіна, „Англійські 

казки" У.Джекобса, „Казки Перо", „Нові іноземні казки для дітей", укладені А.Благіним і 

Н.Заровим тощо. Деяким з означених видань судилося по декілька десятиліть (а то й до 

самого кінця життєдіяльності інститутів радянської цензури) пролежати на полицях 

спецфондів як таким, що не вписувалися у загальні вимоги дитячого виховання. 

Ідеї відродження духовних цінностей нашого народу після проголошення 

незалежності України 24 серпня 1991 р. дали поштовх новому піднесенню літератури для 

дітей. Вона стала більш різноманітною за формами і жанрами, глибшою і цікавішою за 

змістом. Юним читачам почали повертатися заборонені свого часу твори для дітей і 

про дітей В.Винниченка, М.Йогансена, Д.Яворницького, Б.Антоненка-Давидовича, 

С.Васильченка, перекладні видання. Натомість, не зважаючи на скасування системи 

спецфондів, спостерігається певна однобокість стосовно перевидання ретроспективних 

творів українських письменників. На жаль, досить часто популяризуються роботи одних і 

тих самих авторів. На цьому фоні процес розкриття надбань учорашніх ! спецфондів іде 

дуже уповільнено. 

Початок XX століття \ 

У 1917-1918 роках, попри всілякі ідеологічні перешкоди, в ] українську дитячу 

літературу постійно приходили талановиті автори, народжувалися нові жанри, 

оновлювалась манера оповіді. Так, у другій половині 20-х років XX століття з'являються 

перші пригодницькі та науково-фантастичні твори, яких дореволюційна література для 

дітей не знала. Популярними стають так звані шкільні повісті. Нового звучання набуває 

літературна казка, розвиваються історична проза й драматургія для дітей. Показовими 

стали: збірник забавок „Дитяча розвага" С.Палянички; хрестоматія рідного письменства 

„Віночок" (містить твори Б.Грінченка, О.Стороженка, Г.Галайди, М.Коцюбинського, 

Є.Гребінки, Л.Глібова,І Боровиковського); буквар „Граматка" Т.Лубенця; п'єси для дитячого 

театру Л.Чорновуса; читанки з рідної мови, укладені Черкасенком і зредаговані 

С.Русовою, та багато інших. Саме такі, втрачені свого часу, духовні скарби здатні 

сформувати світогляд сучасного маленького українця. 

Початок XX століття ознаменувався бурхливим розквітом літератури для дітей. По-

перше, напрацювання XIX століття створили міцне тематично-жанрове підґрунтя. По-

друге, розвивається видавнича справа. По-третє, українська література початку XX століття 

в основі своїй перетворилася на ідеологічну зброю (література для дітей теж не могла 

лишитися поза цим процесом). 



  

 

До того ж, після російської революції 1905 року на нетривалий час розширилося 

функціонування української преси. Багатотемність української художнього й 

публіцистичної літератури, тільність письменників у галузі художнього перекладу 

сприяли розширенню словника української мови, виникненню нових жанрів, розвитку 

мовностилістичної системи. У цей час відбувається активний процес нормалізації та 

кодифікації норм української літературної мови. З'являються словники 

Є.Желехівського та С.Недільського, Б.Грінченка, граматики А.Кримського, В.Сімовича. 

Точиться полеміка навколо українського правопису й алфавіту. 

Особливо популярними в цей період стають історичні та побутові оповідання, що 

зображують загострення суспільних стосунків та спонукають до боротьби. Традиційна 

казка початку XX століття сповільнюється розвиток, натомість набуває поширення жанр 

революційної казки. Такими ж ідеями пронизані й поетичні та драматичні твори перших 

двох десятиліть. 

У перші десятиліття XX століття для потреб юного читача ак-пінно працюють: 

друкарня „Руська рада" (м.Чернівці), видавництво „Дзвін" (м.Київ), Педагогічне бюро 

Полтавського губернського земства (м.Полтава), друкарня „Вісман та Мордхілевній" (м. 

Катетеринослав), друкарня Київської народної управи, Друкарське бюро І-ої Київської 

друкарської спілки, видавництво „Культура" (м.Київ), видавництво „Український робітник", 

„Українське видавництво у Катеринославі", Друкарське видавниче управління (м Київ). 

Укладаються перші серії книжок для дітей: „Дитяча бібліоіека" (видавництво 

„Руська рада", 1909), „Бібліотека Сірополка" (перше видання зазначене Педагогічним 

бюро Полтавського і губернського земства, 1917; того ж 1ському бюро першої Київської 

друкарської спілки теж виходить кілька видань з позначкою „Бібліотека Сірополка"; 

згодом книжки серії виходять і в інших видавництвах, таких як „Час" (1919), „Чайка" 

(1924), „Дзвін", „Молодь", „Дипвидав" тощо), „Книжки для читання в класі" (видавництво 

Педагогічного бюро Полтавського губернського земства, 1917) та ін. 

Такому розвою, безумовно, сприяло те, що з березня 1917 року в часи Української 

народної республіки, з української мови знято всі заборони, а тому збільшується кількість 

видань українською мовою, урізноманітнюється їхня тематика, публікуються книжки для 

просвіти народу, створюється Вища навчальна академія наук, активно започатковується 

вивчення української мови і вироблення наукових засад творення національної 

термінології. Проголошене гасло соборності України сприяє й активізації процесів 

зокрема варіантів української літературної мови. Відомий „Стилістичний словник" 

І.Огієнка (1929) орієнтує на загальнолітературні норми, сформовані на 

середньонаддніпрянських говорах української мови. 

Усі ці процеси 20-х років були ознакою відображення української державності й 

пов'язаною з нею національномовною політикою, що впливала на функціонування 

літературної мови в культурі, освіті, війську, релігії, взагалі в державі. 

У цей період для дітей продовжують писати Іван Франко, Леся Українка, Михайло 

Коцюбинський, Олександр Олесь, Степан Васильченко, Борис Грінченко, Володимир 

Винниченко. 

Триває робота над збиранням фольклорних творів та впорядкуванням збірок. 

У кінці 20-х років, після більшовицької революції, особливого піднесення набуває 

національна ідея, що емоційно мальовничо виявляється в усіх сферах літературної 

діяльності. 

Третє десятиліття пов'язане з приєднанням до імперії довколишніх народів, під 

тиском імперської політики до літератури входить жанровий різновид поетичних та 

прозових творів, що мали інтернаціональне звучання* 

У цей період для української літератури настає не найкращий час. Відсутність 

національної держави и позначається на українській культурі й, зокрема, через мовну 

політику, яка впливала на літературу, на основі статусу недержаності української мови 

виникає суперечність між потенційними можливостями української мови та її 



  

 

використанням у різних галузях суспільного буття. Відбувається порушення між усною і 

писемною мовами. Маючи світового рівня перекладацьку школу, розвинені традиції 

перекладознавства в Україні, українська література залишається  тепер без власних 

перекладних словників з англійської, французької, німецької й інших мов. Натомість 

з'являється велика кількість російсько-українських словників. Починається активне 

зросійщення всіх сфер українського суспільства. 

Українська ідея, що набула в цей час поширення і розвитку, потрапляє під імперську 

розправу. Письменники, які мали можливість виїхати, їдуть за кордон. Це перша хвиля 

краківської літературної еміграції XX століття. 

Емігранти об'єднуються в національні культурні осередки.  Створюються Празька 

(Олександр Олесь. Т.Білецька й ін.) та Нью-Йоркська (Богдан Бойчук, Юрій Тарнавський, 

Богдан Лепкий, Бог-д.ш Рубчак та ін.) літературні групи. Їхня творчість була заснована на 

засадах спогадів та ностальгії, що стали основними темами і творчості письменників-

емігрантів. 

Середина XX століття 
У кінці третього - на початку четвертого десятиліття XX століття створюються 

потужні видавництва літератури для дітей: „Радянська школа" (спрямовує свої зусилля 

на видання шкільної літератури - це видання на зразок „Весна та літо: Збірка віршів, 

оповідань та казок"), "Держлітвидав" (видає: І.Нечуй-Левицький „Вибрані твори", 

„Українські народні казки, легенди, оповідання, речитативні вірші для дітей"), „Молодь" 

(видає: М.М.Коцюбинський „Ялинка" тощо). Та найголовнішим осередком видання книги для 

дітей все ж варто назвати видавництво „Дитвидав УРСР", що в 1964. році змінить свою назву 

на „Веселка" й продовжить роботу над виданням переважно літератури для дітей. Проте 

перелічені видавництва працюють під суворим наглядом і постійним втручанням 

держави. Ідеологізація набула небезпечних розмахав. Жоден письменник не мав 

можливості працювати публічно без творів, призначених для ідеологічної кодифікації и 

суспільній свідомості ролі існуючого режиму. У видавництвах такими виданнями були 

російськомовні видання української класичної літератури: Т.Г.Шевченко. „Вишневий садок" 

або ж збірки фольклору на зразок „Де сонечко сходить", у яких поряд з народними піснями 

вміщувалися нібито народні твори про імперських вождів та щасливе життя в радянській 

державі тощо. 

У цей складний для української нації період до літератури приходять такі 

письменники, як Андрій Малишко, Платон Воронько, Наталя Забіла, Марія Пригара, Оксана 

Іваненко, Володимир Сосюра, Павло Тичина, Максим РильсьКий, Борис Харчук, Андрій Головко 

та інші талановиті митці слова. Частину своїх творчих надбань вони присвячують дітям. 

Одним із неперевершених пейзажних ліриків і патріотів став Максим Рильський. 

Пейзажні замальовки автора лаконічні, збагачені неперевершеним малюнком: („На білу 

гречку впали роси. / Веселії бджоли одгули") - так легко й колоритно змальовує митець вечір 

в однойменному творі. Таке ж багатство барв і емоцій у вірші „Вже перший сніг...". 

Актуалізація патріотичних почуттів наявна у його віршах, що були присвячені Україні 

(„Мова", „Україна", „Слово про рідну матір", „Троянди й виноград" „Рідна мова" тощо). Поет за-

хоплюється своїм народом і передає своє захоплення читачеві. 

Окремою яскравою сторінкою в літературі є пейзажна лірика Павла Тичини. 

Бездоганне мальовниче добирання слів, висока мелодійність, тонка зображальність 

принесли великої популярності творчості митця („В гаю, в маю...", „Хор лісових дзвіночків", 

„Листя падає...", „Осінь така мила", „Квітень", „Коливалися флейтами...", „Де тополя 

росте..."). Патріотичних мотивів сповнена пейзажна замальовка „Блакить мою душу 

обвіяла...". Патріотичними почуттями пройняті вірші Володимира Сосюри „Любіть 

Україну", „Україна" та ін. Природні, щирі, зрозумілі для юного читача настанови, високий 

поетизм - все це притаманне патріотичній ліриці автора. 

Оповідання Бориса Харчука ознайомлюють маленьких читачів із довколишнім 

світом, навчають добра і любові. Короткі за обсягом, з ненав'язливим виховним аспектом 



  

 

і цікавим сюжетом, вони легко прочитуються й недовго залишаються в дитячій пам'яті 

(„Як ведмідь зимує", „Над чистим озерами", „Бузьки", „На сніговій галявині", „Калина" 

тощо). 

Платон Воронько та Наталя Забіла все багатство своєї творчості присвятили дітям. 

Вірші Платона Воронька сюжетні. Головними героями поет обирає звірят: кошенят, 

песиків, зайчиків, а також маленьких дітей. Створює веселу і цікаву сюжетну лінію („Кіт у 

чоботях", „Хвостик ніде діти", „Не такий апельсин", „Смачна корзина", „Кіт збирався до 

роботи", „Квітень", „Полотно", „Став журавель", „Липка", „Ніколи не хвались" тощо), 

Творчість Наталі Забіли багатогранна - це і талановита поетеса, й активна збирачі 

фольклору, й цікавий прозаїк. Вона укладає збірки народних казок, здійснюючи 

літературну обробку фольклорного масиву. Результат - серійні та багатотомні видання 

фольклорних творів к Іван-богатир", „Козак Мамалиґа" тощо). 

Багато уваги усній народній творчості приділяє Марія Пригара („Козак Голота"). 

Впорядковує багатосерійні видання, які адресувалася дитячій аудиторії. У її виданнях 

вироблена власна система цінностей. 

Війна та повоєнний час накладають свій відбиток на літературний  процес, вводячи 

державні та суспільні пріоритети, образ вождя в дитячу літературу. Зразком таких творів 

стала творчість Олеся Донченка, зокрема його повість на воєнопатріотичну тематику 

„Юрко Васюта" та роман „Золота Медаль", для багатьох літераторів (особливо 

фронтовиків) стають зразком дидактичної однозначності після 1953 року. 

У цей час головною естетичною засадою літератури є певне піднесення, 

спричинене зміною літератури для дітей, яка стосувалась виховання почуття ненависті до 

ворога, як на політичному, гак і суспільному рівні (письменники поетизують „романтику" 

помсти; оспівують образ Сталіна - вождя, який привів народ ач перемоги над ворогом у 

війні; зображують налагодження післявоєнного добробуту, виправдовують вбивство заради 

ідеї). Тут варто навести як приклад - твір Олександра Копиленка „Мовчання" - 

своєрідне притягання до ідеології у творі чітко відчувається. Як літературна агітація, 

використовується випробуваний у літературному плані образ Москви - столиці, що є 

взірцем для наслідування. У творах зразками для наслідування також виступають 

повністю позитивні герої (повість Наталі Забіли „Катруся вже велика"). Герої таких творів 

виключно позитивні, не цікаві, безконфліктні. їхній світ позитивний і благополучний, 

тоді як ні г читача виступає контрастом до художньої реальності. 

У жанрі воєнної дитячої повісті також працює Юрій Збанацький („Таємниця 

соколиного польоту"). Він розповідає про життя полонених та евакуйованих. Це твори про 

подвиги волі. Автор зображує діяльність юних героїв-партизанів у романтично-піднесеній і 

и тональності. Повість вийшла лише на початку 60-х років та ста-11 яскравим прикладом 

подолання симптому кризи в літературі і ІІ я дітей, хоча докорінних змін, звичайно, не 

відбулося. 

Тему воєнних років розробляє й Оксана Іваненко, але її твори менш ідеалізовані 

(„Пошта прийшла", „Школа"), бо зображують переважно життя дітей в евакуації. У творах 

письменниці перетинаються особисті трагедії героїв та автора. Подібні мотиви можемо 

простежити й у творчості Бориса Комара, Олександра Пархоменка, Віктора Кави, 

Станіслава Тельнюка, Дмитра Ткача. 

З часом до літератури повоєнного періоду починають проникати ознаки 

загальнолюдських підходів, розмиваючи ідеологічне нашарування. Період творчого 

піднесення й повернення до традицій художності в українській літературі спостерігається 

у творчості покоління шістдесятників. Розвиваються нові жанри літератури й дитячої, 

зокрема фальшивих, статистичних героїв замінюють веселі й дотепні, у літературу для 

дітей входить жанр гумористичної прози (нові книги Юрій Збанацького ). З'являється жанр 

гумористичної поезії (Грицько Бойко). Беручи за основу сюжетно-композиційні мотиви 

народних казок, автори творів аналізують загальнолюдські цінності, конфлікти 

починають відображати зіткнення сил добра і зла у первісному розумінні цих понять. 



  

 

Хоча не можна сказати, що твори повністю позбавилися ідеологічного нашарування. У 

кінці 60-х років велику аудиторію зацікавлених читачів збирає казка Л. Глазового та Б. 

Чалого „Про відважного Барвінка та Дзвоника", написана на замовлення журналу 

„Барвінок" та видана окремою книгою в 1958 році. Захопливий, динамічний 

пригодницький сюжет, незвичайний і цікавий новий герой - все це приваблювало 

маленьких читачів. 

Казка „В країні сонячних зайчиків" уводить до літератури нове ім'я - Всеволода 

Нестайка й одразу ж робить автора популярним (це був перший твір митця). Хоча казка й 

не позбавлена ідеологічного нашарування, все ж має цікавий ґрунтовний сюжет, яскраві 

образи головних героїв, не спрощене, чітке протистояння сил темряви та світла. Цікавим 

є й те, що у фіналі твору автор не виносить остаточної перемоги добра над злом. Таким 

чином, заклик попередніх років про знищення ворога замінюється на ствердження 

одвічного співіснування двох протилежностей. 

На початку 70-х років з'являється ще одна цікава повість-казка „Пригоди чорного 

кота Лапченка, описані ним самим". Твір є продовженням світової традиції (відчутний 

вплив творів Е.Гофмана та Н.Сосекі) зображення дійсності через призму кошачого сприй-

няття. Це допомагає автору з гумором обіграти різноманітні суспільні явища та здійснити 

викриття моральнопсихологічних типів. 

Імперська розправа над літераторами-шістдесятниками виникала нову хвилю 

літературної еміграції. У літературі для дітей знову з'являється тенденція до посилення 

виховного моменту. Критерії естетики переходять до розряду другорядності; гумор, 

розкутість, фантазія та конфліктна неоднозначність ставляться під сумнів. 

 

Лекція 4 (продовження) 

 

УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 

Мета: 

- ознайомити студентів з особливостями літературного процесу української 

літератури першої половини кінця ХХ – початку ХХІ століття, а також розкрити 

тематичне різноманіття творів означеного періоду. 

 

Література: 

 

36. Детская литература: Учебное пособие для уч-ся пед. училищ / В. Аникин и др. под ред. 

Е.Зубаревой. –  3-е изд. , дораб. – М. : Просвещение, 1989. – 399 с. 

37. Дитяча література. Хрестоматія. Маловідомі твори українських письменників ІІ половини 

ХІХ – першої половини ХХ століття. Навчальний посібник / Упорядник Н.І.Богданець-

Білоскаленко. –– К. : Видавничий Дім “Слово”, 2006. – 256 с. 
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А.М.Подолинний, Б.Й.Чайковський. –– К. : Вища школа, 1992. – Ч. 1 – 382 с. 
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41. Дитяча література: навчальний посібник / Д.М.Білецький та ін. – К. : Радянська школа, 
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42. Дитяча література: Теорія. Історія. Практика : навчально-методичний посібник для 

студентів філологів спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти” / Автор-укладач 

Л.О.Бондар – Миколаїв. – 234 с. 

 

Ключові поняття: фентезі, детектив, дитяча белетристика, казка. 



  

 

 

План 

1. Особливості дитячої літератури кінця ХХ століття. 
2. Сучасні дитячі твори. 
 

1. Особливості дитячої літератури кінця ХХ століття.  

Друга половина XX століття позначена певним занепадом літератури для дітей, і 

літературного процесу взагалі. 

За умови єдиної середньої освіти та ролі мовного виховання через засоби масової 

інформації, з урахуванням вторинності української мови щодо офіційної російської 

відбувається глобальні" зросійщення українського суспільства. Літератори, які перебувають 

на цей час у літературному процесі, не в змозі самотужки впоратися з такою складного 

суспільною проблемою. Відбувається розрив між літературним твором і його потенційним 

реципієнтом на мовному і свідомому рівнях. Хіба що тільки література для дітей залишається 

в більш-менш вигідних умовах і її аудиторія не зменшується, попит на неї зростає. 

У кінці 60-х - на початку 70-х років складається ситуація, коли мі і більш-менш 

вартісні твори для дітей з'являються з-під пера недитячих письменників - Петро Панч, 

Анатолій Шиян, Іван Сенченко та інші „дорослі" письменники звертаються до дитячої 

тематики. 

У цей час до літературного процесу в галузі літератури для дітей долучаються такі 

талановиті митці: поети - Ірина Жиленко, Дмитро Білоус, Андрій Мястковський , Дмитро 

Череднеченко, І .інна Чубач, Олекса Лупій та інші, популярними стають оповідання Євгена 

Гуцала, повісті Андрія Дімарова та Ніни Бічуі; казки, оповідання та повісті Григора 

Тютюнника („Климко", „Вогник далекого степу", вірші Андрія Малишка (окремі з яких стали 

хрестоматійними - „Помагай", „Чому чапля стоїть на одній нозі", „Ніколи не хвались" та ін.), 

Івана Драча, Ліни Костенко, Дмитра Павличка, Василя Симоненка („Цар Плаксій та 

Лоскотун"), також твори Михайла Стельмах („Гуси-лебеді летять"). Твори цих письменників 

підносяться над сухими приписами й регламентаціями, що існу-нали на той час в 

літературі. 

Окремо варто сказати про доробок Миколи Вінграновського (повісті „Первінка", 

„Сіроманець", оповідання, казки, численні вірші. Твори М.Вінграновського звернені не 

лише до дітей. Втім є автори, які працюють винятково для дитячої аудиторії. Так ) жанрі 

літературної казки для дітей працює Юрій Ярмиш. Постійно для дітей працюють Наталя 

Забіла, Марія Пригара, Марія Познанська та ін. У кінці 70-х років стає популярною трилогія 

Всеволода Нестайка „Теодори з Васюківки". 

Наприкінці 70-х років - впродовж 80-х років творчість окремих письменників 

свіжим струменем вливається до літератури - це і поет-пейзажист, творець-мариніст для 

дітей Анатолій Качан, талановита перекладачка і цікава письменниця Марина Слов'янова, 

запальний гуморист Грицько Бойко, поетеса з тонким чуттям гармонії Ганна Чубач, поет-

народознавець Дмитро Білоус, поети і прозаїки Михайло Слабошпицький, Василь 

Рутківський, Анатолій Камінчук, Петро Перебийніс. На цьому фоні вигідно вирізняються 

твори авторів, що звертаються до дітей розвинених і розумних (Микола Вінграновський, 

Євген Гуцало, Григір Тютюнник та ін.) 

Творчість Анатолія Костецького надзвичайно багата - це ігрова політика 

оптимізму, динаміки, лукавства і невимушеності. Багато названих позицій є як у поезії, так 

і у прозі автора . А з повістю „Суперклей Христофора Тюлькіна, або Вас викрито зда-

вайтеся!" до літератури для дітей входить новий жанр - дитячий детектив. 

Творчість Анатолія Качана надзвичайно продуктивна, хоча на сьогодні він автор 

лише тринадцяти книжок. Поезія автора через гру слів і образів ознайомлює маленького 

читача з епітетом, метафорою, фразеологізмом, омонімом тощо. Зі здобуттям державності 

до української літератури повертається заборонена раніше спадщина. Виходять друком 

твори Миколи Вороного, Богдана-Ігора Антонича, Олександра Олеся, Анатолія Кащенка, 



  

 

Володимира Винниченка, Олени Пчілки та інших класиків української літератури. 

Видається антологія поезії і прози 20 - 30-х років, що, безумовно, є фактом позитивним. 

Та суспільні зміни 80-90-х років принесли з собою перерозподіл влади, а також 

перерозподіл інтелектуальної та майнової власності імперії. Регіональні бібліотеки 

збідніли і заради виживання почали скорочувати свої площі, передаючи вивільнені 

приміщення комерційним структурам. Настала загрозлива літературна мовчанка. 

Книжковий ринок України захлюпнув паводок зарубіжної книги. 

2. Сучасна література для дітей. 

Розповсюдженою є думка, що сьогодні пишуть мало дитячих книг. Безумовно це 

стосується художніх творів для дошкільними - найменшої читацької аудиторії. Проте і для 

них з'являються мові книжки (щоправда, їх значно менше, аніж для більш старших читачів). 

Варто назвати „Звірячу абетку", „М'яке й пухнасте", „Хто поїться зайчиків" Івана Андрусяка 

„Тьотя Бегемотя" Юрія Бедри-кд, „Історія одного поросяти" Івана Малковича, „Кумедну 

читанії у" Марії Чумарної та серію творів Олександра Ільченка, виданих видавництвом 

„Грані-Т": „Мандрівка дощинки", „Як Коник співати навчився", „Як крокодилу зуби 

лікували" та ін. Приємне враження і справляють вірші Івана Андрусяка „Звіряча абетка". Це 

досягнений як автора віршів, так і художника Ольги Гаврилової, яка оформила книжку дуже 

симпатичними звірятами. Поєднання літер і(іетки з тваринами дуже поширене, проте поет 

не лише починає ножний вірш із відповідної літери, але й вдається до суто дитячих 

хитрощів запам'ятовування - добирає риму до назви в першому ж рядку: „Іхтіозавр прийшов 

на базар". Адже діти запам'ятовують римовані рядки-приповідки краще, аніж слова. 

За допомогою коротеньких оповідей і яскравих малюнків відкриває малюкам 

довколишній світ відомий поет і прозаїк Олесь Ільченко з художниками Костем Лавро, 

Олесею Трофименко, Максимом Німенко. Діти із задоволенням послухають маму, тата або 

бабусю, які почитають їм вголос, подивляться малюнки про те, и к мандрувала дощинка, 

як крокодилові лікували зуби, як автомобілі будували дорогу. Кожна історія Олеся 

Ільченка - це веселі пригоди дітей, тварин, іграшок, і, водночас, - відкривання дітям 

різноманітних явищ, відповідь малим „чомучкам" на їхні нескінченні запитання. Цілком 

природно, що на Парнасі дитячої літератури завжди займала почесне місце казка, і 

сучасне красне письмо для дітей - не виняток. Дітям пропонують казки на різний смак: 

сучасна казка (Зірка Мензатюк „Казочки-куцехвостики", „Київські казки"), казкове 

фентезі (Олександр Дерманський „Король буків, або Таємниця Смарагдової книги", Ніна 

Воскресенська „Руда Ворона", „Останнє бажання короля"), казкові пригоди (Леся 

Воронина „Прибулець із Країни Нямликів", Іван Андрусяк „Стефа та її Чакалка"), казка з 

історичним антуражем (Зірка Мензатюк „Таємниця козацької шаблі"), стилізація під 

народну казку (Марина Павленко „Півтора бажання, або Казки з Ялосоветиної скрині"). 

Чарівних країн, які відкривають сучасні письменники для дітей, стільки, що можна з 

повним правом видавати так званий український казковий атлас, де будуть зазначені і 

казкова країна на городі під повіткою із книжок Олександра Дерманського, і пурпурова 

планета Лесі Воронини, і відкрита нею же у стіні старого будинку Країна Нямликів, і 

королівства Ніни Воскресенської, і навіть цілком реальний сучасний Київ, свідченням 

чого стали „Київські казки" Зірки Мензатюк. Твори цієї письменниці з промовистим ім'ям 

дозволяють побачити диво повсюди, знайти казку скрізь: і у бабусиній скрині („Катрусині 

скарби"), і у народних святах („Макове князювання"), і у зміні пори року або днів тижня 

(„Казочки-куцехвостики"), і у природі, яка нас оточує („Як до жабок говорити"). 

Фантастичне і реальне переплітаються у її творах так природно, що навіть не дивуєшся, 

коли у день Києва можна зустріти князя Кия з братами і сестрою Либіддю („Київські 

казки"), патріотично настроєний привид спонукає подружжя Руснаків знайти старовинну 

козацьку реліквію („Таємниця козацької шаблі"), а хлопчик Іванко не лише вірить у дива, 

але й творить їх сам („Чарівний Іванко"). „Дитина... сприймає світ як диво, не тримає зла. 

Цього потрібно повчитися і нам, дорослим. Дитячий письменник повинен більше бути 

дитиною, аніж пересічний дорослий. Ні, не треба розповідати вигадки. Слід говорити про 



  

 

важливі речі... Але високі цінності слід заховати глибоко та ретельно. Так, щоб маленький 

читач зміг сам їх усвідомити", - вважає письменниця. За повість „Таємниця козацької 

шаблі" Зірка Мензатюк у 2008 році отримала Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі 

Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва. 

Не втрачає дитячої щирості і молодий київський письменник Олександр 

Дерманський. Дилогію про вужа Ониська та його друзів  можна вважати книжкою на виріст: 

якщо перша частина „Володаря макухи" „На городі" - це ряд оповідань, які діти залюбки 

послухають з маминих або татових вуст на ніч, то друга - „Подорож до бабусі" - невеличка 

за обсягом, захоплююча пригодницька «юність, яку дитина, навчившись читати, цілком в 

змозі подолати, і, нарешті, друга книжка дилогії „Бабуся оголошує війну" - чималій  за 

обсягом твір з багатьма пригодами та глибокими думками, ті здатен зрозуміти і малий 

читач. Та й інші твори письменника не розчарують ні дітей, ні дорослих, адже їх вирізняє 

напружений сюжет, яскраво виписані характери, добірна українська мова і щедрий гумор. 

Про що б не йшлося - про порятунок казкового Міста від Пітьми („Король буків, або 

Таємниця Смарагдової книги"), про дружбу дівчинки Соні та симпатичного чудовиська 

(„Чудове чудовисько", „Чудове чудовисько в країні жаховиськ"), про незвичайні пригоди 

Лільки, Васька та Іванка під час канікул у карпатському лісі („Танок Чугайстра"), - автор 

непомітно вчить малих читачів найголовнішому: дружити і творити добро. На думку 

письменниці, дітям не вистачає тепла й доброти, а дитяча книжка має гріти душу, бути 

світлою, веселою й цікавою. 

Дитинство - світ особливий: дерева у ньому величезні, незнайомі будинки - 

загадкові, а таємничі істоти можуть з'явитися будь-де, будь-якої миті. Так вважає Марина 

Павленко, яка успішно працює на ниві як дорослої, так і дитячої літератури. „Не від-

окремлюю дитячий світ від дорослого, - мовила письменниця в одному з інтерв'ю. - 

Дитиною зображала з ляльками маму, зараз и о-дитячому прагну якогось вигаданого і 

захищеного світу, - де та лінія, яка визнає межу між дитинством і дорослістю? В моїй пер-

шій книжці поезій дуже багато „дитячого", але ніхто не називав «Бузкових зошитів" 

літературою для дітей. І навпаки, в „ Домовичкові з палітрою" та казках „Півтора бажання" 

не лише немає „дитячого сюсюкання", а й багато прагматизму, іронії, інших симптомі н 

дорослого буття. Мені дуже дорога одна з рецензій „Березоля", Н' було сказано, що мої казки 

„п'ють каву, як дорослі, і люблять солодке, як діти...пліткують, як дорослі, і бавляться, як 

діти". 06-р.ізом Дитинства став для Марини Павленко патлатий шепелявий Домовичок, 

якого можна поставити в один ряд із Вінні-Пухом, к.ірлсоном, героєм Сергія Дзюби 

Кракатунчиком та російським побратимом Кузькою. Адже збідненим буде дитинство без 

казкового друга, схильного до вигадок, бешкетництва, вихвалянь, а ї ї )  й філософських 

роздумів. Домовичок Марини Павленко сипле приказками, як горохом, ненавидить 

телевізор-„чашок рад" і полюбляє сімейні читання, виховує вже два покоління дітей і праг-

не змінити долю відомих казкових героїв, малює і пише мемуари, дресирує кроликів і 

заробляє гроші, куючи зозулею. Проте всі його пригоди перерахувати важко, краще читати 

казкові повісті „Домовичок з палітрою" та „Домовинок повертається". Не меншої уваги 

заслуговують „Півтора бажання, або Казки з Ялосоветиної скрині" - мудра і тонка 

стилізація під народну казку, а також твори для читачів середнього шкільного віку - трилогія 

про Софійку-Русалоньку і нова книга письменниці „Миколчині історії". 

До добрих друзів дитинства треба віднести і героїв Лесі Воронини, що здобули 

заслужену любов малих читачів: суперагента Гриця Мамая, який однією лівою перемагає 

світове зло, дівчинку Олю та її кота Гарбузика, Олянку і Буцика з чарівної країни Нямликів, 

яка знаходиться у стіні сучасного будинку. Авторка „Суперагента 000", „Таємниці 

Пурпурової планети", „Прибульця з країни Нямликів" впевнена, що дітей не потрібно ані 

розважати, ані виховувати. „Мій універсальний рецепт — їх треба любити! І якщо дітей 

любити, то вони будуть читати і розважатися, сприймати книжки і грати у розумні ігри, 

при цьому не перетворюючись на ігроманів". На думку письменниці, злочинцями стають 

ті люди, які в дитинстві не награлися досхочу. Граючись, Олянка та її чарівний друг, 



  

 

кмітливий і відважний Буцик, можуть перетворюватися на звичайних людей, оживляти 

іграшки, ставати невидимками. Разом вони мандрують в часі та просторі, захищають добро, 

допомагають слабшим та відновлюють справедливість там, де її порушено. Поруч з 

ігровими перипетіями є й досить серйозні. Наприклад, гість з Австралії Дмитрик, 

опинившись в Україні, прагне пізнати землю своїх предків. Динамічним сюжетом казки 

авторка постійно тримає читача в напрузі, у неї легка і органічна мова, що добре 

сприймається дітьми. Через гру, пригоди вони не лише вчаться оцінювати довкілля, але й 

будують свій власний світ. 

Щирий дитячий погляд на речі і тонку дорослу іронію поєднує у своїх творах для 

дітей Іван Андрусяк, який, на власну думку, розпочавши писати для дітей, геть здитинів. У 

першому прозовому дебюті - казковій повісті „Стефа та її Чакалка", автор вигадав Чакалку 

- казкову істоту, якою на Слобожанщині батьки лякають своїх неслухняних дітей: мовляв, 

вона прийде вночі, забере дитину в мішок і понесе в темний ліс. Саме так і відбувається з 

героями повісті, які потрапляють до казкової „школи чакалок і бабаїв", де їм дозволено 

робити все, що заманеться. Письменник описує ці сцени з гумором, проте головну увагу 

концентрує на дитячій психології, наголошуючи на тому, що добро й любов перемагають 

неодмінно, і завдяки їм дитина може навіть „перевиховати" і .і жове страшидло. 

Дошкільнятам адресовані „Звіряча абетка" і «Зайчикова книжечка" - вірші й віршовані 

казки; а також повість-гра „Хто боїться Зайчиків", дітям молодшого шкільного віку - великі 

пригодницькі повісті „Сорокопуди, або Як Ліза і Стефа втекли і дому" і „Кабан дикий - хвіст 

великий". Проте сам письменник головним своїм твором для дітей вважає невеличку 

повість «Дядько Барбатко сміється", в якій у поетичній формі розповідається про тонкощі 

людських взаємин, неповторність кожної людини у світі, любов і біль, глибинний зв'язок 

людини і природи, и расу і складність життя. 

Чарівні країни з цілком реальними проблемами створює у і моїх казкових 

повістях і Ніна Воскресенська. В її Країні Мрій перемішані усі казкові перепитії: дракониця 

не вміє літати, школа чарівників - то суцільне шахрайство, а у лихої відьми час від часу 

пропадає пам'ять („Володар Країни Мрій"), у казковому королівстві не вщухають 

політичні пристрасті на виборах („Останнє н.іжання короля"), героям, які потрапили у 

Країну Часу, дається шанс щось змінити у своєму житті („Дивовижні пригоди Наталки V 

Країні Часу"), одвічна боротьба світла і темряви відбувається у казковому просторі „Рудої 

Ворони". Населені величезною кількістю казкових істот, розбавлені специфічним гумором 

оповіді не дадуть занудьгувати. 

Органічне переплетіння казкових образів та реальних історичних подій властиве 

творчості Євгена Білоусова, книги якого заслужили не лише всеукраїнське, а й 

міжнародне визнання. У і моїх останніх творах („Тарасове перо", „Чарівна голка Віри Роїк", 

Лесина пісня") письменник залишається вірним як обраній темі, І.ІК  і манері письма. 

Можна сказати, що він популяризує історію України для читачів-учнів молодших класів за 

допомогою казки. Поруч із реальними персонажами у них діють вигадані, казкові, 

міфологічні, як-то, Колядки, Щедрівки, Писанки, Вишиванки у , Лесиній пісні". Образно 

розповідаючи про дитячі та юні роки великої української поетеси, автор вдало 

використовує уривки з її віршів, народні пісні, казки та перекази, повчання старших - все 

цс сіє у душі дитини зерна любові до рідної мови та Батьківщини. „... Євген Білоусов пише 

для малюків, не просто оповідає якісь 

байки, а намагається пов'язати бувальщину із сьогоденням і про-стим словом 

торкнутися отієї невидимої струни в дитячій душі, від якої озивається серйозна мелодія 

громадянської свідомості". Говорячи про жанри дитячої літератури для читачів-учнів 

молодших класів, яка широко представлена казкою, але є досить бідною в інших жанрах, 

не слід оминати увагою досить помітне явище останніх років: серію „Життя видатних 

дітей", яку видає видавництво „Грані-Т", залучаючи популярних сучасних пись-

менників, серед яких Олександр (Сашко) Дерманський, Іван Андрусяк, Ірен Роздобудько, 

Любко Дереш, Лариса Денисенко, Олесь Ільченко та ін. Важко переоцінити виховне і 



  

 

пізнавальне значення книг цієї серії, які з цікавістю читають і діти, і дорослі. Педагоги і 

бібліотекарі знайдуть для себе безліч цікавих фактів та подій, які можна буде використати 

під час підготовки уроків та різноманітних заходів, батьки зможуть пильніше 

придивитися до своїх дітей, їхніх здібностей та уподобань, а дітям знайомство з історіями 

про дитинство великих людей усіх часів і народів допоможе краще пізнати світ і себе у 

цьому світі, розвинути впевненість у своїх силах, цілеспрямованість, наполегливість у 

подоланні перешкод. Продовженням розмови про сучасну українську літературу для 

дітей буде огляд творів для дітей середнього шкільного віку історичної тематики. 

Приємно відзначити, що історичний жанр займає в літературі сьогодення гідне місце, і 

дитяча література не є винятком. А пригодницько-фантастично-детективні елементи, які 

зустрічаються в історичних книжках, роблять цей жанр для дітей ще привабливішим. 

При цьому репертуар історичної прози для юних досить різноманітний: історична 

трилогія (Володимир Рутківський „Джури козака Швайки", „Джури-характерники", 

„Джури та підводний човен"), висунута на здобуття Шевченківської премії, роман-жарт 

(Вадим Карпенко „Марко і Харко", „Перші синці"), пригодницькі романи (Олександр 

Гаврош „Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу", „Пригоди тричі 

славного розбійника Пинті". Ці твори стали помітним явищем в українській дитячій 

літературі останніх років, заслужили любов читачів та схвальну оцінку критики. 

До історичної тематики звертається у,своїх останніх творах і класик української 

дитячої літератури Володимир Рутківський. Його повісті і романи („Сторожова застава", 

„Сині Води", трилогія „Джури козака Швайки", „Джури і підводний човен" і „Джури-

характерники") охоплюють значний період історії України – від часів Київської Русі до 

козаччини. Письменник звертається до маловідомих, а то й зовсім невідомих її сторінок, 

небезпідставно вважаючи, що українська історія нічим не гірша за російську або 

європейську. 

Історичні романи Володимира Рутківського - це історична и|іоза для дітей. Тому 

головними героями є не історичні постаті, а підлітки (Вітько Бубненко - Мирко із 

„Сторожової застави", Саш-г її, Тимко і Зейнулла із „Синіх Вод", Санько, Грицик, Демко 

Маню-ял, Телесик із „Джур"), які опиняються у центрі бурхливих подій і разом із читачами 

вчаться найголовнішому: приходити друзям І!І,І допомогу у важку хвилину, творити добро, 

любити і захищати І«ідну землю. „Неймовірність його характерників - не у химернос-11 ми 

дивовижності їхніх вчинків і можливостей, а в надлюдській ІД.ІТНОСТІ любити людей і 

віддавати їм себе всього до крихти". 

Від легенд сивої давнини письменник ненав'язливо перейшов її)  спогадів з власного 

дитинства, яке припало на воєнні роки. Іруга Світова війна є трагічною сторінкою історії 

нашого народу - це аксіома, яку не треба доводити. Але погляд на неї, як на ІИІНЮ  історичну 

подію, неможливий - надто важко навіть після шістдесяти п'яти років гояться рани на тілі і 

в душі нашого народу. Свідченням цього є повість Володимира Рутківського „Потерчата". 

„Дитяча сповідь перед дорослими, які так нічому і не навчилися" - такий красномовний 

підзаголовок дав автор своїм Потерчатам". „Я, мабуть, письменником став тільки для 

того, щоб написати цю сповідь. З висоти свого віку вдивляюся в себе, малого, вдивляюся в 

мільйони таких же, як я, потерчат, і не можу збагнути, як нам вдалося проскочити по лезу 

між смертю і життям, між любов'ю та ненавистю, вірою і безнадією. А найдивніше для мене 

те, що ми не лише проскочили, а й не збожеволіли. Втім, хто  його знає. Інакше чому людство 

робить все можливе для того, пні ЗНИЩИТИ себе самого". Воєнне дитинство - тема в сучасній 

дитячій літературі дещо призабута. За внутрішньою напругою, драматизмом „Потерчат" 

можна поставити в один ряд з повістями і Григора Тютюнника „Климко", „Облога", „Вогник 

далеко в степу". Повість по своїй суті різномасштабна, багатовимірна, різночасова, «водночас 

трагічна, романтично-лірична, і подекуди, навіть гумористична. І це природно, адже дитяча 

жадоба в пізнанні світу не має меж. От тільки що робити, коли цей світ перевертає з ніг 

на голову війна? Жах перед поліцаєм - і грудка цукру від німецького вартового (а згодом - 

така ж сама від червоноармійця), відданість малого песика, що віддав за господаря життя - і 



  

 

ворожість колишніх товаришів до „краснопузого" Володьки, смертельні «іграшки» в руках 

ровесників - і вигадані розповіді братикові про батька, який прийде весь в золоті і 

перестріляє всіх ворогів. А хто ж такі потерчата? Діти, що померли нехрещеними - не лише 

від куль та під бомбами, але в страшні роки геноциду. Істотну роль в повісті відіграє мудра 

доросла людина - непоступливий в своїх переконаннях дід малого Володьки, який веде 

хлопчика в минуле, тим самим відкриваючи йому шлях в майбутнє. 

Думка Володимира Рутківського про унікальність нашої історії, певно, дуже близька 

ужгородському письменнику Олександру Гаврошу, книжки якого вийшли у серії 

„Українська сила". Назва серії досить прозоро натякає: досить плачів над нашою нещасною 

долею, ми - сильні. Саме такими є герої повістей письменника: спортсмен Іван Фріцак та 

розбійник Пинтя. Звертаючись до історії, автор відкриває в своїх творах тих героїв, яких 

не знають навіть дорослі читачі. Справді, багатьом відомі імена Івана Піддубного, або 

Івана Заїкіна, а хто знає найсильнішу людину світу, чемпіона з боротьби, одного із 

засновників культуризму Івана Фріцака, красномовно прозваного в народі Силою? Імена 

Карме-люка, Олекси Довбуша або Робін Гуда відомі всім, а хто такий ватажок опришок, 

тричі славний розбійник Пинтя? Певно, пригоди і велета Івана Сили, і славнозвісного 

Пинті захоплять не одного читача динамічним сюжетом, яскравими характерами, щедрим 

гумором, і ствердять в них думку про українців, як про націю по-справжньому сильних 

людей. Також варто згадати серію книжок Олександра Гавроша про Закарпатські замки. 

Жанр романів Вадима Карпенка про славні пригоди юних козаків Марка та Харка 

визначити доволі важко - це і історично-пригодницький роман, і казка, і пародія. Герої твору 

ніби прийшли з українських пісень, а в основі їх пригод розгортається образність 

українських прислів'їв. І якщо дітям будуть цікавими їх мандри та подвиги, то на 

дорослого читача чекає іронічне обігравання журналістських і політичних штампів та 

деякі міркування автора про український менталітет. „Саме ця легка, проте наскрізна 

самоіронія не дозволяє твору Вадима Карпенка перетворитися на горезвісну 

шароварщину". Написані на історичному матеріалі оповіді про Марка і Харка не тільки 

знайомлять читача з українською історією, що важливіше, всі пригоди козаків можуть бути 

спроектовані на сучасність. У героях читачі впізнають себе, де в чому покепкують, а 

здебільшого — замисляться, чому в світі все « \к, а не інакше, і чи може звичайна людина 

щось змінити. 

Прогалиною в сучасній літературі для дітей є брак книг про « ї х н і х  ровесників. 

Тому слід лише вітати такі книги, де б героями буи звичайні хлопці і дівчата - ті, з якими 

читачам хотілося б дружити, які б допомогли їм у складних життєвих ситуаціях, несучи в 

дитячі душі світло добра, милосердя, співчуття. Такими є книги Марини Павленко 

„Миколчині історії" та трилогія „Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських", 

„Русалонька із 7-В та Загублений у часі", „Русалонька із 7-В проти русалоньки із 

білокрилівського лісу". 

Жанр повістей Марини Павленко про Русалоньку визначити носить важко. Шкільна 

повість? Історія про перше кохання? Твір її історичної тематики? Книга жахів, детектив чи 

фантастичні при-і оди? У ній немає жодних казкових або міфологічних персонажів 11.1 

винятком останньої повісті, та й то русалка з'являється там як звичайна школярка-

семикласниця). А є звичайне собі життя М вчинки Софійки та її родини [тата, мами, 

братика і тітоньки), перше кохання до красеня і хулігана Вадима, перша поїздка до 

літнього табору, хвилювання перед першим новорічним балом, Vлюблені книжки і 

ненависна математика, сварка з мамою і малий братик. Але ж раптом виявляється, що на 

родині Вадима висить родове прокляття, стара шафа прабабусі може (коли в неї є настрій) 

виконувати роль машини часу, у старовинному замку поблизу табору блукає загублена в 

просторі і часі дитина-привид, а на камені білокрилівського лісу можна побачити русалку 

(яка потім буде однокласницею і суперницею). І все це повинна розплутувати саме Софійка 

та її вірний лицар Сашко навіть тоді, коли шансів на розгадку таємниці майже немає. 



  

 

Зазвичай, якщо в тексті багато всього намішано: пригод, таємниць, інтриг, то 

нічого доброго з того не виходить, бо у читача читається присмак хаосу. Такі твори легко 

читаються і легко забуваються. Повісті Марини Павленко - приємний випадок. Окрім 

майстерної побудови сюжету, варто відзначити і соковиту мову і нору, і великий пласт 

краєзнавчого матеріалу, вдало вплетено-11) у сюжетні колізії, і майстерно виписаний 

буденний побут та її психологізм, заснований на гуморі та легкій самоіронії героїні. В 

яскраву пригодницьку обгортку, за висловом письменниці, можна загорнути і глибокі 

думки. Читач разом із Софійкою та її друзями відкриває для себе світ. Так, виправити 

помилки минулого неможливо, але слід пам'ятати, що вони відіб'ються і на наступних 

поколіннях: що посієш, те і пожнеш. Не стане привидом дитина, яку ніхто не любить, але її 

страждання не можуть нікого залишити байдужими - чи мало таких дітей в реальному 

житті? А чи не з заздрості, неприязні та ненависті одне до одного починаються всі війни? 

Отже, захоплює книга не тільки карколомним сюжетом, але й тим стилем, що тонко відбиває 

мрії та сподівання дванадцяти-тринадцятирічних читачів. 

Одна із проблем нашого сьогодення - безпритульні діти. Кому вони потрібні, хто їх 

порятує, взагалі, якими вони є, ті, що в свої дитячі роки опинилися, так би мовити, на 

самому дні життя. Про них розповідає „Повістинка про Потворка" Віктора Терена, „Зло-

чинці з паралельного світу" Галини Малик. Не є щедрою доля і до героїв повісті „Миколчині 

історії" Марини Павленко хлопчика Миколки та його єдиного друга собаки Найди. Саме 

відданими очима волохатого друга показане Миколчине життя, щирість, доброта і 

самовідданість його душі. Для чого і потрібні такі книжки, щоб не робити світ хоч трошки 

кращим? Щоб поруч з тобою завжди був друг, і надії на подарунок від Святого Миколая 

справджувалися для будь-якої, щасливої і нещасливої, дитини? Повість викликала жваве 

обговорення на КЛЮЧІ. 

На ниві популярних зараз детективу і фентезі, а також цілком серйозної науково-

популярної літератури продовжує працювати Олесь Ільченко. Його твори, які сам автор 

визначає як класичний детектив („Смертельний круїз"), роман жахів („Мед госпіталь"), 

комп'ютерна історія („Пастка для геймера")] любовний роман („Чорне озеро кохання") 

користуються неабиякою популярністю у дітей. „Вони (читачі) хочуть правди..., - 

впевнений письменник. - Навіть у найфантастичнішій історії все одно повинні бути живі 

люди, бо, як казав Шкловський, у Гоголя входить у двері чорт -вірю, а у іншого 

письменника входить людина - не вірю. Так і тут: треба знаходити баланс достовірності й 

вигадки, бо практика показала, якщо просто зафіксувати реальну історію, вона здається 

неймовірною. Парадоксально, але вигадка надає історії правдивості... Потрібно 

абсолютно серйозно, спокійно розмовляти, треба бути другом цього підлітка, а не 

ментором-всезнайкою, який каже, що треба зробити тільки так і не інакше". Окремо у 

творчості письменника стоять науково-популярні книжки, героями яких є, так звані, 

знайомі незнайомці: дерева, птахи, риби, комахи. Цінність „Дерев", „Наших птахів", 

„Бджолиних родичів" полягає не тільки у цікавому пізнавальному матеріалі, скільки у 

ставленні їй гора до того, про що він пише: любов до всього живого, прагнен-іі її вслухатися у 

навколишній світ, сприймати його серцем та глибші' пізнати. Також виходять цікаві 

детективи (Андрій Кокотюха І Іолювання на Золотий кубок", „Мисливці за привидами", 

Євгенії Іижоненко „Бабусі також були дівчатками", Наталі та Олександра Шевченків 

„Привид у Домі Гукала") у серії „Дивний детектив" видавництва „Грані-Т". 

Вже було сказано вище, що помітною прогалиною в сучасній (ІІТЯЧІЙ літературі є 

брак книг для підлітків. Для цієї категорії читачів (певно, найвибагливішої) широко 

представлена лише фантастика, яка розквітає в Україні буйним цвітом. Це твори Галини 

Пагутяк „Королівство", „Втеча звірів", Марини та Сергія Дяченків „Відьомська доба", „Ключ 

від Королівства", „Дика енергія. 'Лана" тощо. 

Окреме місце в сучасній українській фантастиці займають і нори подружжя 

Дяченків. Вже перші їх книги були тепло зустрінуті критикою і вдячно - читачами. Марина 

та Сергій Дяченки є лауреатами майже всіх премій в галузі фантастики, їх аудиторія 



  

 

різноманітна - від малюків, яким адресовані казки „Габріель" та „Пригоди Маринки 

Михайлової", до дорослих. Підлітки займають серед шанувальників творчості Дяченків не 

останнє місце, насамперед - завдяки поєднанню захоплюючого сюжету з тонким 

психологізмом. Адже у підлітковому віці світ перевертається догори ногами, і знайти в 

ньому себе не так вже й просто. А головним для всіх героїв письменників є не фантастичні 

пригоди, а моральні проблеми: проблема ненависті, що поступово переростає в розуміння і 

любов („Ритуал", „Шрам"), проблема вибору в неоднозначній  ситуації („Скрут"), проблема 

насилля, витоки якого лежать в людській природі („Печера"), проблема совісті („Долина 

Совісті"). Соціально-фантастичним романом є „Відьомська доба", де світ, і схожий на 

сучасну Україну, населений персонажами українського фольклору (відьми, нявки, 

чугайстри), а переживання героїв, що живуть в передчутті кінця світу, нагадують наші 

жахи та надії. Проблемі людини в світі, що також живе передчуттям Апокаліп-( ису, 

присвячений роман „Армагеддом". Як антиутопія виступає цей світ у романі „Пандем". 

Вічні питання добра і зла, що неоднозначно подаються у книгах Дяченків, не можуть 

залишити байдужими підлітків з їхнім загостреним почуттям справедливості та 

прагненням пізнати цей світ. 

Сучасні підлітки у фантастичному світі, який, проте, не завжди відрізняється від 

реального своїми проблемами, - це тема І роману Галини Пагутяк „Королівство". За 

стилем її твори скидаються на своєрідні казки для дорослих, де химерна вигадка пере-

плітається із сучасною реальністю. їх герої намагаються якщо не повернути, то хоча б 

нагадати нам про ті важливі речі, які втрачає нібито химерний і вигаданий, але насправді 

реальний світ. Головній героїні роману - п'ятнадцять років, доки її мама була у від-

рядженні, дівчинка вскочила у халепу, з якої і розпочинаються всі пригоди. Частиною 

страшної казки став Львів, де відбувається початок роману, у структурі твору є Серединний 

Світ - світ вибору, тобто наша Земля, є Імперія, де панує диктатор і його посіпаки в 

чорних шкірянках, а люди не вміють посміхатися, є Королівство - осередок мудрості всіх 

світів. Проте воно в небезпеці, бо король і помер, королева зникла, принц загубився, а уряд 

підписав коаліційну угоду із сусідами. А ще в цій історії дуже багато нечисті і і котів, 

кілька різнокольорових мишей, трохи ліричної поезії, І жменька соціальної сатири, 

багато дружби, перше кохання. Головним символом роману є книжки - з ними борються, їх 

спалюють і захищають. Тому ненав'язливо випливає і головний висновок - І читай добрі 

книги, не давай Імперії вкрасти твою душу. Саме до і цього прагнуть працівники дитячих 

бібліотек, долучаючи дитину до книжкової скарбниці  

 

Лекція 5 

 

ЗАРУБІЖНА ДИТЯЧА КАЗКА ХVІІ – ХІХ СТОЛІТЬ. 

 

Мета: 

- ознайомити студентів з особливостями дитячих казок Шарля Перро, братів Грімм 

та Г.К.Андерсена, а також розкрити тематичне різноманіття творів письменників. 
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План 

1. Поняття про літературну казку. 

2. Творчість Шарля Перро. 

3. Творчість братів Грімм. 

4. Казковий світ Г.К.Андерсена. 

 

Шарль Перро — французький письменник.Перро — член Французької академії із 

1671 р. Народився в сім'ї чиновника, здобув юридичну освіту, став відомим королівським 

чиновником. Перший твір Перро — пародійна поема «Стіни Трої, або Походження 

бурлеску» («Les murs de Troye ou l'Origine du burlesque») — з'явився 1653 p. До 

віршованого бурлеску та сатири він звертався і згодом (сатира «Апологія жінок» — 

«Apologie des femmes», 1694). Перро вступив у полеміку з естетичних питань з 

найвизначнішим теоретиком французького класицизму Н. Буало-Депрео. У 1687 р. Перро 

прочитав у Академії свою поему «Час Людовіка Великого» («he Siecle de Louis le Grand»). 

У поемі, у точній відповідності до вказівок Буало, дійсність прикрашалася у світлі ідеалу; 

царювання Людовіка XIV, яке саме в цей час прийшло до глибокого занепаду, 

зображалося найпрекраснішим і найдосконалішим за всю історію. Але Перро дозволив 

собі піти ще далі. Він стверджував, що новий час нічим не гірший за античність, «нові» 

люди не поступаються «давнім» ані в науках, ані в мистецтві, ані в ремеслах. Навколо 

поеми зав'язалася суперечка, яку назвали «суперечкою давніх і нових». «Давніх» очолив 

Буало, а «нових» — Перро.  

Відповідаючи на критику з боку противників, Перро видав у 1688—1697 pp. 

чотиритомний трактат «Порівняння давніх і нових у питаннях мистецтва і наук» 

(«Paralleles des Anciens et des Modernes en ce qui regarde les arts et les sciences»). У ньому 

автор стверджує, що в літературі, як і в житті, існує прогрес, тому немає необхідності 

спиратися на авторитет давніх, на античне мистецтво, створюючи мистецтво нового часу. 

Торкаючись у другому томі (1691) античних казок, Перро написав знаменну фразу: 

«Мілетські оповідання» настільки дитячі, що забагато честі протиставляти їх нашим 

«Казкам матінки Гуски» або «Про ослячу шкуру». Перро звернувся до жанру казки, аби 

від теорії перейти до практичного доведення власної думки. У 1691 р. він анонімно 

опублікував казку «Ґрізельда» («Grkslde»). Казка є обробкою новели Дж. Боккаччо, яка 

завершує «Декамерон» (10-та новела X дня). Вона написана віршами, у ній П. не пориває з 

принципом правдоподібності, чарівної фантастики тут ще немає, як немає й колориту 

національної фольклорної традиції. Казка має занадто салонно-аристократичний характер. 

Це й не дивно: популярність казок в аристократичних салонах мадам Д'Онуа, мадемуазель 

Л. де Віллодон, герцогинь та графинь другої половини XVII ст. забезпечила цьому жанру 

подальшу щасливу літературну долю. Через три роки Перро опублікував «Кумедні 

бажання» — віршовану повістину на кшталт середньовічних фабліо. Очевидно, він 

продовжував шукати свій жанр, свій підхід до дійсності та мистецтва.  

У тому самому 1694 р. з'явилася казка «Осляча шкура» («Peau d'ane»). Вона теж 

написана віршами, витримана в дусі віршованих новел, але її сюжет уже взятий з народної 

казки, широко розповсюдженої тоді у Франції. Хоча фантастичного у казці майже нічого 

немає, проте в ній з'являються феї, що порушує класицистичний принцип 

правдоподібності. Видаючи свої віршовані казки 1695 р., Перро у передмові писав, що 

вони стоять вище за античні, тому що, на відміну від останніх, містять моральні 



  

 

напучення. Критикуючи античні казки, він зауважував: «Не такими є казки, створені 

нашими предками для своїх дітей, — вони розповідали їх не з такою витонченістю та 

прикрасами, якими греки та римляни прикрасили свої міфи; вони завжди вельми 

турбувалися про те, аби їхні казки містили в собі похвальну та повчальну мораль. 

Повсюди у них чеснота ви-нагороджена і гріх покараний. Усі вони прагнуть показати, як 

вигідно бути чесним, терплячим, тверезомислячим, працелюбним, слухняним і яке зло 

спіткає тих, котрі не є такими». Казка «Спляча красуня», опублікована анонімно в журналі 

«Галантний Меркурій» (1696), вперше повною мірою втілила головні риси нового типу 

казки. Вона написана прозою, до неї долучена віршована мораль. Прозаїчна частина може 

бути адресована дітям, мораль — лише дорослим, причому моральні уроки не позбавлені 

грайливості та іронії. У казці фантастика із другорядного елемента перетворюється у 

провідний, що зазначено вже в назві («La Belle au bois dormant», дослівний переклад — 

«Красуня у сплячому лісі»). Однак фантастика позбавлена простонародної наївності, 

забарвлена витонченою іронією. Так, майже на кшталт «Золотого горн-ця» Є. Т. А. 

Гофмана описані феї на початку казки. Час і простір у казках Перро мають умовно-

казковий характер. Лише «Спляча красуня» містить певні часові орієнтири. Перро пише: 

«Принц допоміг принцесі підвестися, адже вона була вже одягнена і дуже розкішно, але 

остерігся їй сказати, що сукня в неї, як у її бабусі, і що в неї високий комір, які носили за 

короля Генріха IV...» Якщо згадати, що Генріх IV правив на рубежі XVI-XVII ст., а 

принцеса спала сто років, то з'ясується, що дія в казці відбувається у ту саму мить, коли 

вона пишеться, у кінці XVII ст. Так Перро відверто поєднує світ казки і світ сучасної йому 

дійсності. У «Сплячій красуні» письменник порушує єдність сюжетного розвитку: після 

історії про пробудження принцеси йде лише зовнішньо з нею пов'язана історія 

переслідування принцеси та її дітей свекрухою. Характерно, що у фольклорі ці мотиви 

рідко зустрічаються разом. Тим очевиднішим стає прагнення Перро порушити ще один 

непорушний закон класицистичної естетики. Всесвітньо відомі «Казки» Перро вперше 

вийшли друком у 1697 р. одночасно у Парижі та Гаазі під назвою «Казки моєї матінки 

Гуски, або Історії та кажи давніх часів з моральними напученнями». До збірки увійшли 

казки в прозі: «Спляча красуня», «Червона Шапочка» («Le Petit Chaperon rouge»), «Синя 

Борода» («Barbe-Bleue»), «Кіт у чоботях» («Chatbotte»), «Феї» («Les fees»), «Попелюшка, 

або Соболиний черевичок»(«Cendrillon»), «Ріке з чубчиком» («Riquet a la houppe»), 

«Хлопчик-мізинчик « («Le Petit Poucet»). Справді, у фольклорі французького та інших 

європейських народів можна зустріти казкові сюжети, які дуже нагадують твори Перро. 

Так, сюжет «Сплячої красуні» виявлений у французькому, німецькому, італійському, 

португальському, грецькому, арабському, українському, білоруському фольклорі, а його 

найдавніший запис виявлений у тексті давньофранцузького рицарського роману 

«Персефорест» (XIV ст.). Є аналогічна казка у збірці казок Дж.Б. Базіле «Пентамерон» 

(1634—1636). У Базіле, а також у його попередника Дж.Ф. Страпароли у збірці «Приємні 

ночі» (1550—1553) є запис казки про кота у чоботях. Базіле записав і сюжет про 

Попелюшку.  

Однак є випадки, коли «Казки» Перро виявляються найдавнішим джерелом тексту 

— це, приміром, казка «Червона Шапочка». Можливо, що саме від Перро ці сюжети 

потрапили у фольклор (у фольклорі наступних століть вони стали дуже поширеними), 

причому фольклорна обробка іноді значно відрізняється від першоджерела. Так, у Перро 

історія Червоної Шапочки закінчується печально: «— Бабусю, та які ж у вас великі 

зуби!— А це, щоби тебе з'їсти!І з цими словами злий вовк кинувся на Червону Шапочку і 

з'їв її».У народній традиції фінал казки щасливий: з'являються мисливці, які рятують 

Червону Шапочку та її бабусю. Прибічники міфологічної школи вбачали в казках Перро 

приховану фольклорну символіку: Спляча красуня — умираюча та воскресаюча природа; 

Червона Шапочка — зоря, яку знищує Сонце (вовк), чи Травнева королева, тоді як вовк 

уособлює зиму; історія дружин Синьої Бороди пов'язується з обрядом посвячення дівчат у 

таїнства шлюбу; історія Кота в чоботях відтворює обряд посадження на трон; сюжет 



  

 

«Фей» пов'язаний зі святкуванням Нового року; указках «Ріке з чубчиком» і «Хлопчик-

мізинчик» виявляються сліди обряду ініціації. Ось як П.Сентів пояснював зміст 

«Попелюшки»: Попелюшка — це «Королева попелу», яка уособлює прихід весни і 

весняний карнавал; мачуха — це старий рік, а її доньки — січень і лютий (довесняні 

місяці нового року); костюм Попелюшки, її карета, її слуги мають ритуально-

карнавальний характер. Міфологічне трактування казок становить певний інтерес, але 

воно не враховує, що Перро, найімовірніше, навіть не підозрював про можливість 

подібного витлумачення його творів. Якщо у тих фольклорних джерелах, на які він 

спирався, справді можуть бути зафіксовані у зміненому казково-символічному вигляді 

давні обряди і вірування, то в часи П. придворні кола, для яких створювалися казки, 

зовсім інакше сприймали світ. Казки Перро мають фольклорні витоки, але літературну 

природу; вони з'явилися у період гострої естетичної боротьби і стали її важливим 

аргументом. Боротьба «давніх» і «нових» спричинила моду на казки. У 1696 р. Л. де 

Віллодон опублікувала свою казку «Спритна принцеса, або Пригоди Гострушки». Через 

два роки графиня Д'Онуа видала чотиритомне зібрання казок «Нові казки, або Феї у моді», 

а також «Казки фей». У 1700 р. Буало визнав слушність «нових». Естетичну суперечку 

виграв Перро та його соратники. Але «Казки» Перро не втратили свого чару після того, як 

картина літературного життя змінилася. Чим це пояснити? Казки Перро просякнуті 

гуманізмом, вірою у кращі властивості людської природи. Любов у них ідеальна, дружба 

та відданість постають невід'ємними якостями добрих і чесних людей. Характерне для 

Перро пов'язування своєї віри в людину з дітьми (Хлопчик-мізинчик), з тими, хто бідний 

(господар Кота у чоботях), хто обділений красою (Ріке з чубчиком). У «Попелюшці» 

Перро створив міф про перетворення бідної та непоказної, але працелюбної дівчини у 

прекрасну принцесу. Для XVII ст. цей казковий мотив був дуже демократичним. Згодом 

«міф Попелюшки» став типовим стереотипом культури, відокремившись від казки П. У 

казці ж від нього віє душевним здоров'ям, чистотою, високою людяністю. Казки Перро 

справили вплив на розвиток казкової традиції (бр. В. і Я. Ґрімм, Л. Тік, Г.К. Андерсен) і 

ввійшли у золотий фонд дитячої літератури. Сюжети казок Перро відобразились у музиці: 

лірично-комедійна опера «Попелюшка» Дж. Россіні, опера Б. Бартока на сюжет казки 

«Синя Борода» — «Замок герцога Синьої Бороди»; балет С. Прокоф'єва «Попелюшка» й 

ін. Українською мовою всі казки Перро переклав Р. Терещенко. В. Луков 

Якоб Людвіг Ґрімм і Вільгельм народилися відповідно 4 січня 1785 року і 24 лютого 

1786 року в Ханау поблизу Франкфурта (земля Гессен). В сім'ї було дев'ять дітей, лише 

шість з яких пережили дитинство. Вони провели своє раннє дитинство в «ідеалістичній» 

сільській місцевості. З 1790 по 1796 рік родина Ґрімм жила неподалік від будинку 

магістрату Гессен, а батько працював на принца Гессена. 

Однак коли Якобу, старшому братові, було одинадцять років їх батько, Філип 

Вільгельм помер, і сім'я переїхала в тісну квартиру. Через два роки також помер їхній 

дідусь, залишивши їхню матір надіятися тільки на себе. 

Обидва брата вступили у гімназію Фрідріха в місті Кассель, а потім обидва вчилися 

філософії й праву в Марбурзькому університеті. Фрідріх Савіньї заснував історично-

юридичну школу університету, що об'єднувала юристів, лінгвістів та істориків. Саме 

Савіньї збудив інтерес братів до минулого. Двадцятирічні, вони почали лінгвістичні та 

філологічні дослідження, які завершиться потім законом Грімм та збором і виданням 

народних казок. Незважаючи на то що колекції казок стали надзвичайно популярними, 

вони були по суті побічним продуктом лінгвістичних досліджень - головною метою 

братів. 

У 1808 році, Якоб був назначений головним бібліотекарем короля Вестфалії, а в 

1812 році брати Ґрімм опублікували свої перші томи казок. Вони отримали свої розповіді 

від жителів сіл і з інших джерел, таких, як вже опубліковані твори з інших культур і мов 

(наприклад з творів Шарля Перро). В їх співробітництві Якоб відшукував казки в той час 

як Вільгельм надавав їм літературної формі і дитячого стилю. У 1816 році Якоб став 



  

 

бібліотекарем в Касселі і Вільгельм працював його помічником. Між 1816 і 1818 роками 

вони опублікували два томи німецьких легенд. 

Згодом брати зацікавилися старими мовами та їх впливом на німецьку. Якоб почав 

спеціалізуватися в історії та структурі німецької мови. Описані їм відносини між словами 

стали відомі як закон Ґрімм. Грімм зібрали величезні за обсягом данні. У 1830-х роках 

браті отримали посади в Геттінгенському університеті. Якоб був призначений професором 

і головним бібліотекарем в 1830 році, а Вільгельм став професором у 1835 році. 

У 1837 році брати Ґрімм до яких приєдналися п'ять колег професорів 

Геттінгенського університету протестували проти скасування ліберальної конституції 

Ганноверської держави до якої належало місто Геттінген. Ця група відома в Німеччині як 

нім. Göttinger Die Sieben (Геттінгенська сімка). Всі професори були звільнені зі своїх 

посад університетів і трьох депортували - в тому числі Якоба. Якоб оселилися в Касселі 

яких не належав до Ганновера і Вільгельм приєднався до нього в домі їх брата Людвіга. 

Однак, у наступному році, обидва були запрошені в Берлін до короля Прусії, де вони й 

оселилися. В останні роки брати працювали над словником німецької мови нім. Deutsches 

Worterbuch, перший том якого публікуються в 1854 році. 

Якоб залишився холостяком до його смерті, але Вільгельм був в шлюбі Доротею 

Вілд, дочкою фармацевта від якої в 1825 році брати почули розповідь про червоний 

капелюшок. В них було четверо дітей. 

Вільгельм помер у Берліні 16 грудня 1859, в той час як Яків продовжував роботу 

над словником і пов'язаних з ним проектами, аж до його смерті в Берліні 20 вересня 1863 

року. Брати поховані на цвинтарі при церкві Св. Матвія в Берліні (район Шенеберг). 

  

Казки 

Брати Ґрімм почали збирати народні казки в 1807 році у відповідь на хвилю 

інтересу до німецькому фольклору, яка постала з публікацією Ахима Людвіґа фон Арніма 

і Клеменса Брентано колекції народних пісень нім. Des Knaben Wunderhorn («Чарівний ріг 

хлопчика») у 1805-1808 роках. На відміну від попередніх публікацій, Ґрімм намагалися не 

модернізувати мову оригіналів. В 1810 році Ґрімм підготували рукопис колекції декількох 

десятків казок, які вони записали, запросивши казкарів у свій дім. Хоча це часто думають, 

що вони взяли свої казки у селян, багато з казкарів були середнього класу і навіть 

аристократами, які розповідали казки вони чули від своїх слуг, і деякі з казкарів були з 

роду гугенотів і розповідали казки французького походження. 

У 1812 році брати опублікував збірник з 86 німецьких казок в збірці під назвою 

«Дитячі й сімейні казки» нім. Kinder-und Hausmärchen . В 1814 році вони опублікували 

другий том з 70 казок. 

Ґрімм написали двотомну роботу під назвою нім. Deutsche Sagen, яка включала 585 

німецьких легенд і були опублікована в 1816 та 1818 роках. Легенди в книжці надані в 

хронологічному порядку історичних подій до яких вони були пов'язані. Регіональні 

легенди в книжці надані тематично для кожної казкової істоти: карликів, велетнів, 

чудовиськ тощо без будь-якого історичного порядку. Ця книжка легенд не була настільки 

ж популярна, як книжки казок. 

Друге видання "Kinder-und Hausmärchen" у 1819-22 роках було розширене до 170 

казок. Ще п'ять видань були опубліковані протягом життя братів, в яких деякі казки були 

додані або вилучені. У сьомому виданні 1857 року містяться 211 казок. Багато змін було 

зроблено після негативних критичних відгуків, особливо тих, хто стверджував, що не всі 

казки були придатні для дітей, не зважаючи на назву. Вони також критикували 

недосконалу німецьку мову казок. 

Ці видання, з науковими нотатками, - серйозні дослідження з німецького 

фольклору. Брати також опублікували нім. Kleine Ausgabe (малі видання), які містять 

збірки з 50 казок, безпосередньо призначених для дітей (на відміну від більш формальних 



  

 

нім. Große Ausgabe (великих видань). Десять "малих видань" були випущені в період між 

1825 і 1858 роками. 

Ґрімм не були першими, які опублікували колекції казок. Найвідомі французькі 

колекції Мішеля Олександра Ненашева 1697 року, хоч існує ряд інших, в тому числі 

німецька колекція Йоганна Карла Авґуста Мусауса, опублікована в 1782-1787 роках. 

Ганс Хрістіан Андерсен — датський казкар, романіст, поет і драматург — 

народився 2 квітня 1805 року в невеличкому провінційному містечку Оденсе в сім’ї 

чоботаря. Батько, незважаючи на свій фах, був людиною начитаною і свою любов до 

книги зумів передати Гансу Хрістіану. Потяг до творчості привів його в 1819 році до 

столиці, де він, живучи впроголодь, зміг закінчити школу й університет. 

Перші три роки в Копенгагені Андерсен пов’язує своє життя з театром: робить 

спробу стати актором, пише трагедії та драми. У 1822 році виходить п’єса «Сонце 

ельфів», написана за давньоскандинавським сюжетом. Драма виявилася незрілим, слабким 

твором, але привернула увагу дирекції театру, з яким на той час співпрацював автор-

початківець. Рада директорів домоглася для Андерсена стипендії й права безкоштовного 

навчання в гімназії. Сімнадцятирічний юнак потрапляє до другого класу латинської 

школи й, незважаючи на глузування товаришів, закінчує її. 

У 1826-1827 роках виходять перші друковані вірші Андерсена, а в 1829 році він 

досить вдало випробовує себе в жанрі дорожніх нотаток — книжка «Подорож пішки від 

Хольмен-каналу до східного мису острова Амагер» вразила сучасників свіжістю 

світосприйняття, багатою фантазією й життєрадісним гумором. Мандрувати Андерсен 

любив протягом усього свого життя: він побував у Німеччині, Італії, Франції, Англії, 

Швеції, Португалії, Греції, Північній Африці, збирався до Америки. Його дорожні нотатки 

відзначалися точністю замальовок з натури в поєднанні з романтичною фантазією, мали 

пізнавальний й захоплюючий характер, були написані живою мовою. Спогади про 

подорож до Італії стали основою для написання першого роману Андерсена «Імровізатор» 

(1834). Усього в 30-ті роки XIX століття видатним датчанином було написано шість 

романів («Імпровізатор», «О. Т.», «Тільки скрипаль» та ін.), які мали незмінний успіх. 

Автора навіть порівнювали з В. Скоттом і В. Гюго. Але світове визнання йому принесли 

казки. 

З 1835 року Андерсен починає періодично видавати казки, які в 1841 році увійдуть 

у книжку «Казки, що були розказані дітям». Ранні казки Андерсена — це, як правило, 

літературні переробки народних казок, які він сам чув у дитинстві («Кресало», 

«Маленький Клаус і Великий Клаус», «Принцеса на горошині», «Дикі лебеді», 

«Свинопас» та ін.). Сюжет «Нового вбрання короля» було запозичено з іспанського 

джерела. А от «Дюймовочка», «Русалочка», «Калоші щастя», «Ромашка», «Стійкий 

олов’яний солдатик», «Олє Лукойє», хоча й дещо пов’язані З фольклором, все ж таки є 

авторськими творами. На тлі численних казкарів, яких породила епоха романтизму в 

різних країнах, казки Андерсена відрізняються відсутністю дидактичних основ і, як 

здавалося критикам XIX століття, відсутністю належної шани до королівських осіб, які в 

казках Андерсена ходять палацом у пантофлях (адже палац є їхнім домом), стелють 

постелі й варять гречану кашу. Казки Андерсена, з одного боку, є цілком 

антисоціальними, а з другого — мегасоціальними. Вони вийшли за межі свого століття, 

стали постійними супутниками людства через бачення датським казкарем вічного змісту 

будь-якої людини, нехай то буде король, королева, принцеса або селянин. 

Символом творчості Андерсена вважається Русалочка, героїня однойменної казки 

(їй навіть встановлено пам’ятник у Данії). Народні сюжети, пов’язані з любов’ю між 

людиною і антропоморфною природною істотою, існують у різних народів (згадаймо 

поетичну драму Лесі Українки «Лісова пісня», яку теж було створено за фольклорними 

мотивами). Знав подібні легенди й датський фольклор. Але казка, яку було створено 

Андерсеном, набула особливого поетичного змісту. Русалочка втілює стихійні сили, від 

яких вже давно трагічно відокремилось людство. Русалочка, Дюймовочка, Гидке Каченя 



  

 

відображають протиріччя між трагічно-утилітарним світом людей і таємничими силами 

природи й творчості. 

Всі романтичні герої Андерсена не відмовляються від своєї справжньої поетичної 

природи, хоч би як важко їм велося. Слово «справжній», взагалі, є ключовим в Андерсена. 

«Справжній» означає природний, істинний, правдивий. У «Калошах щастя» письменник 

обігрує вічну проблему незадоволення людей тим, що вони мають, споконвічні прагнення 

кращої долі. Нерозумний чиновник, який живе в XIX столітті, мріє про середньовіччя. 

Зашивши великого страху від здійснення власної мрії, чиновник повертається до свого 

віку і дякує Богові за те, що він не живе в середньовіччі. Іншим володарем Калош щастя 

стає простий солдат, який мріє зайняти командний пост, але, отримавши його, дуже хоче 

знову стати простим солдатом. 

«Калоші щастя», з одного боку, вирішують філософську проблему щастя в дусі 

релігійного фаталізму (що є характерною рисою романтизму), з другого — іронізують з 

приводу ідеалізації середньовіччя, яка була вельми поширеною у колах романтиків 

(романтична іронія). 

Андерсен є захисником простого й ясного погляду на світ, який, на його думку, і є 

справжнім. Такий погляд мають діти й художники. Тому саме малий хлопець стає 

відкривачем істини «У новому вбранні короля», тому й осміяно дурненьку принцесу зі 

«Свинопаса», яка погналася за дорогими іграшками й відмовилася від справжніх, 

природних, і тому чарівних троянди й солов’я. І справжня принцеса завжди буде 

принцесою, навіть в одязі жебрачки («Принцеса на горошині»), тому що принцесою вона 

народилася (знову релігійний фаталізм). 

Сорокові роки XIX століття стають новим і найвищим досягненням казкової 

творчості Андерсена. До збірки «Нові казки» (1844-1848) увійшли найзначніші й 

найвідоміші казки: «Снігова королева», «Гидке каченя», «Соловей», «Тінь», «Дівчинка з 

сірниками». Казки Андерсена стають більш ускладненими, глибокими, мають подвійного 

адресата: через захопливість фабули вони приваблюють дітей, а глибиною змісту — 

дорослих. Його казки написано простою мовою, наближеною до народної, і цим вони є 

близькими до дитячого розуміння. Але за удаваною простотою приховується 

філософський підтекст, який є незрозумілим дітям, але цікавить дорослих. 

Чимало мотивів творчості Андерсена приєднуються до традиційних романтичних 

мотивів. Гидке каченя стає в один ряд з альбатросом Кольріджа й Бодлера, примушує 

згадати «Чайку» Чехова. Проблема трагічного життя обдарованої особистості набула 

особливої актуальності в епоху розвитку буржуазних настроїв. Гидке каченя одночасно є 

прекрасним лебедем, але зажирілі мешканці пташника цього не розуміють. Далі власної 

годівниці вони не бачать і власну рабську психологію вважають єдино правильною. 

Казка «Тінь», найглибший філософський твір Андерсена, примикає до двох 

традицій, які існували в романтизмі. З одного боку, історія вченого, який спромігся 

шляхом раціонального експерименту відлучити від себе власну тінь, споріднює казку із 

творами Гофмана («Крихітка Цахес», «Еліксири Сатани»), повістю Шаміссо «Неймовірні 

пригоди Петера Шлеміля», а також із знаменитим «Франкенштейном» Мері Годвін-

Шеллі. Високодуховна й талановита людина, яка стала рабом тіні, сама накликала на себе 

біду. Не розуміючи справжньої суті природи, вчений поставився до власного 

експерименту занадто легковажно, відпустивши тінь в гості до сусідів. Він думав, що 

тільки він сам є самим собою, але людська психіка — річ таємнича, і про це неодноразово 

говорили романтики, розкриваючи тему двійництва. Тінь виявляється досить самостійною 

і зловредною істотою, яка руйнує долю свого колишнього господаря. Так через «дитячий» 

жанр казки Андерсен передає глибокі філософські думки. 

Збірки останнього етапу творчості письменника вийшли під назвою «Історії» 

(1852-1855) та «Нові казки та історії» (1858-1872). Це справді були дивовижні історії про 

навколишній світ, риси реальності дедалі більше проникають у казки письменника, 

героями яких стають сучасники автора: звичайні люди зі своїми повсякденними 



  

 

турботами і проблемами, видатні вчені й художники. Андерсен хоче привернути увагу 

читача до майже казкових можливостей людини. 

У 1855 році з’являється автобіографічна книжка «Пригоди мого життя», яка стала 

продовженням і доповненням першого варіанта автобіографії «Казка мого життя» (1847). 

Зі сторінок цих книжок постає образ видатної людини, великого фантазера, який зумів 

через усе своє життя пронести дитячу закоханість у таємничий світ казки й щедро 

поділитися цим зі своїми читачами. 

Помер видатний датський письменник, засновник літературної казки, у віці 

сімдесяти років 4 серпня 1875 року в Копенгагені. 

ОСНОВНІ ТВОРИ: «Гидке каченя», «Соловей», «Дівчинка з сірниками», «Снігова 

королева», «Калоші щастя». 

 

 
 

Лекція 6 

 

РОСІЙСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ХІХ СТОЛІТТЯ. 

 

Мета: 

- ознайомити студентів з особливостями російського літературного процесу ХІХ 

століття, а також розкрити тематичне різноманіття творів означеного періоду. 

 

Література: 

 

48. Качак Т.Б. Зарубіжна література для дітей: підручник / Т.Б.Качак, Л.М.Круль. –– К.: 

Академвидав, 2014. –– 416 с. 

49. http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5880 

50. http://rudocs.exdat.com/docs/index-7873.html?page=8 

51. http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/ukr/02_lit_chit.pdf 

 

Ключові поняття: поема, казка, оповідання,  

 

План 

3. Общие тенденции развития русской детской литературы ХІХ века. 
4. Творчество А.С.Пушкина. 
5. Творчество Л.Н.Толстого. 
6. Творчество К.Д.Ушинского. 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая 

1799 года в Москве в дворянской помещичьей семье (отец его был майор в отставке) в 

день праздника Вознесения.  

В тот же день у императора Павла родилась внучка, в честь которой во всех 

церквах шли молебны и гудели колокола. Так, по случайному совпадению день рождения 

русского гения был ознаменован всеобщим народным ликованием. Символично и место 

рождения поэта г. Москва - самое сердце русской жизни, России.  

Будущего поэта крестили 8 июня в церкви Богоявления в Елохове.  

Отец Пушкина Сергей Львович и мать Надежда Осиповна, урожденная Ганнибал, 

были дальними родственниками. Пылкие страсти, руководившие предками как по 

отцовской, так и по материнской линии, оказали свое влияние и на Пушкина.  

Семья (кроме Александра, были еще дети Ольга и Лев) принадлежала к самой 

образованной части московского общества.  

http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5880
http://rudocs.exdat.com/docs/index-7873.html?page=8
http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/ukr/02_lit_chit.pdf


  

 

В их доме, точнее, в квартире, которую снимали родители Пушкина, собирались 

поэты, художники, музыканты. Общая галломания, господствовавшая в обществе, 

французское воспитание в семье с французами гувернерами (к счастью, их удачно 

уравновешивали бабушка поэта Мария Алексеевна и знаменитая няня Арина Родионовна), 

доступ к прекрасным библиотекам отца, а также дяди поэта В.Л. Пушкина и дальних 

родственников Бутурлиных - формировали ум и детскую душу Пушкина. Свои первые в 

жизни стихи поэт написал по-французски. Его прозвище в Лицее было «француз». 

В 12 лет, получив начатки домашнего воспитания, Александр был отвезен учиться 

в новое, только что открывшееся 19 октября 1811 г. учебное заведение - Царскосельский 

Лицей под Петербургом, место, где располагалась летняя резиденция русских царей.  

Программа занятий в Лицее была обширной, но не столь глубоко продуманной. 

Воспитанники, однако, предназначались к высокой государственной карьере и имели 

права окончивших высшее учебное заведение.  

Немногочисленность учащихся (30 чел.), молодость ряда профессоров, гуманный 

характер их педагогических идей, ориентированный, по крайней мере, у лучшей части их, 

- на внимание и уважение к личности учеников, отсутствие телесных наказаний, дух чести 

и товарищества - все это создавало особую атмосферу. Пушкин сохранил лицейскую 

дружбу и культ Лицея на всю жизнь. Лицеисты выпускали рукописные журналы и 

уделяли много внимания собственному литературному творчеству. «Начал я писать с 13-

летнего возраста и печатать почти с того же времени», - вспоминал Пушкин впоследствии.  

Из этого выпуска трое друзей поэта стали участниками восстания против царя 14 

декабря 1825 г.  

В 1815 г. Пушкин с триумфом прочел на экзамене свое стихотворение 

«Воспоминание в Царском Селе» в присутствии знаменитого поэта Г.Р.Державина: 

«Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил». На выпускном акте в 1817 г. 

Пушкин также прочел собственное стихотворение «Безверие».  

Вскоре Пушкин переехал в Петербург и поступил в коллегию иностранных дел в 

чине коллежского секретаря. Общение его очень широкое: гусары, поэты, литературные 

общества «Арзамас» и «Зеленая лампа», театры, модные рестораны, дуэли – «слава Богу, 

не смертоносные», как сообщала Е.А.Карамзина своему брату Вяземскому. Но Пушкин не 

растворялся в этой пестроте, он искал себя.  

Сразу после окончания Лицея в 1817 году, а затем в 1819 г. после тяжелой болезни 

Пушкин приезжал в имение матери с.Михайловское Псковской губернии. В первые годы 

по окончании Лицея им были написаны стихотворения «Деревня», «Домовому», 

«Чаадаеву», ода «Вольность», поэма «Руслан и Людмила».  

Идеи гражданской свободы, политического радикализма, которыми было 

проникнуто русское общество после победы над Наполеоном, нашли отражение и в 

стихах, и в поведении юного Пушкина. «Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил 

Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает» - таково было 

решение царя Александра I. Хлопотами друзей вместо Сибири Пушкина сослали на юг. 

Официально это был перевод по службе в г.Екатеринославль под начало генерала 

И.Н.Инзова, наместника Бессарабии.  

 «Приехав в Екатеринославль, я соскучился, поехал кататься по Днепру, выкупался 

и схватил горячку, по моему обыкновению. Генерал Раевский, который ехал на Кавказ с 

сыном и двумя дочерьми, нашел меня в бреду, без лекаря, за кружкой оледенелого 

лимонада. Сын его ... предложил мне путешествие по Кавказским Водам ... я лег в коляску 

больной; через неделю вылечился» (из письма поэта брату).  

Почти все лето 1820 г. Пушкин прожил на Кавказе, где начал поэму «Кавказский 

пленник». Далее с семьей Раевских через Тамань, Керчь, Феодосию Пушкин прибыл 

морем в Гурзуф и провел там три недели: «В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и 

объедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем 

равнодушием и беспечностью неаполитанского Lazzarono» (из письма Дельвигу).  



  

 

Вскоре через Георгиевский монастырь и Бахчисарай Пушкин отправился в 

Симферополь и далее в Кишинев, ибо туда переехала канцелярия Инзова. Не 

досаждаемый почти никакими служебными поручениями, в течение трех лет Пушкин жил 

на квартире у Инзова, пользуясь его неизменным расположением и теплой заботой. Поэт 

выезжал оттуда в Киев, с.Каменку, в Одессу, Аккерман, Бендеры, Измаил и др. места. 

Впечатления этих лет нашли отражение в южных поэмах Пушкина: «Кавказский 

пленник», «Братья – разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы». В Кишиневе же 

была написана поэма «Гаврилиада», а также начат роман в стихах «Евгений Онегин».  

В с. Каменка Пушкин сблизился с членами тайного общества, будущими 

«декабристами». В Кишиневе был принят в масонскую ложу «Овидий».  

Шумная жизнь Одессы «в разнообразии живом», с ее пестрым обществом, 

итальянской оперой, парижскими ресторациями привлекала Пушкина. Он переехал туда в 

июле 1823 г., будучи зачислен на службу к наместнику Новороссийского края графу 

М.С.Воронцову. Отношения их по многим причинам не сложились, и через год гр. 

Воронцов нашел и повод, и причину для удаления Пушкина в имение его матери 

с.Михайловское Псковской губернии. Поэт получил предписание одесского 

градоначальника неукоснительно следовать означенным маршрутом в г.Псков, получив 

для найма почтовых лошадей 389 р. 4 коп.  

«Наш Псков хуже Сибири, и здесь пылкой голове не усидеть», - сокрушались о нем 

друзья в с.Тригорском. Положение под двойным надзором гражданских и духовных 

властей, на поруках родителей раздражало чувствительную натуру Пушкина. Он строил 

планы побега и в отчаянии даже просил поменять место ссылки на любую из крепостей 

государевых. Однако, успокаиваемый письмами друзей, смирился и вскоре заметил: «Я 

нахожусь в наилучшем положении, чтобы окончить мой поэтический роман ...» («Евгений 

Онегин»).  

Сердечное участие в судьбе Пушкина принимали его друзья и соседи в 

с.Тригорском. Общение с ними, а также наблюдения за жизнью других окрестных 

помещиков давали поэту «краски и материалы для вымыслов, столь натуральных, верных 

и согласных с прозою и с поэзиею сельской жизни России» (А.И.Тургенев). Роман 

«Евгений Онегин», половина которого создавалась в Михайловском, по праву считается 

энциклопедией русской жизни.  

Впечатления русской природы, обаяние древней псковской земли с ее 

«благородными курганами» и городищами, общение с крестьянами, с нянею Ариной 

Родионовной – «все волновало нежный ум» Пушкина, способствовало постижению души 

русского народа, национальных основ жизни:  

Здесь меня таинственным щитом  

Святое провиденье осенило  

Поэзия, как Ангел-утешитель,  

Спасла меня, и я воскрес душой.  

По признанию самого поэта, в Михайловском изменился его творческий метод. От 

романтизма первых лет молодости он перешел к «романтизму истинному» (реализм). 

Талант его окреп: «Je sens que mon ame s'est tout-а -fait developpee, je puis creer». 

В Михайловском создано около 100 произведений поэта: деревенские главы 

романа «Евгений Онегин», трагедия «Борис Годунов», поэма «Граф Нулин», окончание 

поэмы «Цыганы», такие стихотворения, как «Деревня», «Подражания Корану», «Пророк», 

«Вакхическая песня», «Я помню чудное мгновенье...», «Вновь я посетил ...», начало 

первого произведения в прозе - романа «Арап Петра Великого» (в приезд 1827 г.).  

Здесь, на отчей земле, Пушкин получил импульс всему творчеству в дальнейшем. 

Друзья считали Михайловское поэтической родиной Пушкина.  

Смерть царя Александра I, восстание в Петербурге 14 декабря 1825 г., в котором 

принимали участие многие друзья и знакомцы Пушкина, переменили его судьбу. Новый 

царь Николай I вызвал срочно поэта в Москву, разрешил жить, где он захочет, и объявил 



  

 

себя личным цензором Пушкина. Последнее обстоятельство порой затрудняло печатание 

некоторых сочинений Пушкина, чем он был постоянно озабочен, не имея иных 

источников дохода.  

Пушкину не разрешают ехать на Кавказ (в действующую армию), отказывают в 

поездке за границу.  

До 1831 г. Пушкин живет попеременно то в Москве, то в Петербурге. Дважды 

после ссылки он побывал в Михайловском. Навещал тверских друзей - родственников 

хозяйки с.Тригорского П.А.Осиповой - в с.Бернове, с.Павловском, с.Малинники и в 

Старице Тверской губернии.  

В мае 1829 г. он посватался в Москве к юной красавице Наталии Николаевне 

Гончаровой.  

Получив неопределенный ответ, он без разрешения властей сразу самовольно уехал 

на Кавказ. Это путешествие по Военно-Грузинской дороге, яркие впечатления и 

многочисленные встречи с друзьями, участие в военных действиях русской армии, 

взявшей Арзрум, Пушкин описал в автобиографическом произведении «Путешествие в 

Арзрум» (1829).  

По возвращении поэту пришлось давать письменное объяснение на запрос шефа 

жандармов А.Х.Бенкендорфа. Ранее подобные объяснения царю потребовались от 

Пушкина по поводу «Гаврилиады» и стихотворения «Андре Шенье». Над поэтом 

учрежден тайный надзор, который был официально отменен лишь спустя несколько лет 

после его кончины.  

Сложной и противоречивой была жизнь поэта второй половины 1820-х годов: 

журнальные отношения и борьба с цензурой, доносы и опасные политические 

расследования, выговоры Бенкендорфа, а также неясные обстоятельства личной жизни.  

Но при всем этом главным в жизни неизменно оставалась поэзия, творчество. В эти 

годы написана поэма «Полтава», много стихотворений, статьи в журналы, "Роман в 

письмах", зрели драматические замыслы.  

6 мая 1830 г. состоялась, наконец, помолвка Пушкина с Н.Н.Гончаровой. Отец 

выделил ему деревеньку Кистеневку с 200 душами крестьян, расположенную в 

Нижегородской губернии, вблизи от собственного его имения с.Болдино. Поэт отправился 

туда, чтобы оформить дела по введению во владение имением, рассчитывая быстро 

управиться, затем заложить имение и вернуться в Москву, чтобы справить свадьбу. 

Однако начавшаяся в Москве эпидемия холеры и установленные повсюду карантины 

задержали Пушкина в Болдине с 7 сентября по 2 декабря 1830 г. Он тревожился за жизнь 

невесты, так как оставаться в холерной Москве ей было опасно, он устал и подавлен. 

Первые его стихотворения в Болдине – «Бесы» и «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье ...»).  

Вскоре нежное письмо невесты успокоило его. Соединение тишины и досуга, и 

одновременно напряжение, рождаемое чувством приближения грозных событий 

(революционные потрясения в Европе, холера в России), выплеснулось неслыханным 

даже для Пушкина творческим подъемом. «Болдинская осень» 1830 г. стоит особняком в 

творчестве поэта, когда им созданы были «Повести Белкина», «маленькие трагедии»: 

«Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы», - поэма 

«Домик в Коломне», закончен весь роман «Евгений Онегин» (кроме письма Онегина), 

повесть «История села Горюхина», «Сказка о попе и работнике его Балде», критические 

статьи, множество стихотворений. В Болдинскую осень талант Пушкина достиг полного 

расцвета.  

5 декабря 1830 г. поэт вернулся в Москву, и 18 февраля 1831 г. в церкви 

Вознесения у Никитских ворот состоялось его венчание с Н.Н.Гончаровой. Первые 

месяцы семейной жизни он провел с женой в Москве, сняв квартиру на Арбате в доме 

Хитрово (ныне дом 53).  



  

 

В мае 1831 г. молодые Пушкины переехали в Царское Село - место счастливых 

лицейских воспоминаний поэта. Здесь написана «Сказка о царе Салтане», 5 октября – 

«Письмо Онегина к Татьяне». В июле 1831 г. Пушкин получил разрешение пользоваться 

государственными архивами для написания «Истории Петра Великого». Со средины 

октября 1831 г. и уже до конца жизни Пушкин с семьей живет в Петербурге. В 1832 г. 

рождается дочь Мария, 1833 - сын Александр, 1835 - Григорий, 1836 - Наталия.  

В 1832 г., будучи в Москве в гостях у П.В.Нащокина, Пушкин начал писать роман 

«Дубровский», в начале 1833 г. оставленный им не оконченным.  

18 августа 1833 г., получив официальное разрешение, поэт выехал в Казанскую и 

Оренбургскую губернии для собирания материалов о восстании Емельяна Пугачева в 

1773-1775 гг. На обратном пути он заехал в Болдино, где оставался с 1 октября до 

середины ноября. Здесь он написал, используя научный исторический материал, 

собранный в петербургских архивах, а также во время только что оконченного 

путешествия, свою "Историю Пугачева". Кроме нее, в Болдине были написаны поэмы 

«Анджело» и «Медный всадник», повесть «Пиковая дама», «Сказка и рыбаке и рыбке», 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», стихотворение «Осень», переводы баллад 

Мицкевича «Будрыс и его сыновья», «Воевода».  

Каждое свое произведение Пушкин был обязан отдавать перед печатанием на 

просмотр Бенкендорфу, согласно требованию последнего в самом начале 1832 г. 

Издательские дела усложняются, затягиваются. Содержание семьи, светская жизнь, к 

которой Пушкин был прикован против своей воли, получив в 1834 г. звание камер-

юнкера; материальная помощь родителям, сестре и совершенно безответственному в 

денежных вопросах брату требовали постоянно денег. В 1836 г. общий долг 

правительству, по собственному исчислению Пушкина, был огромен - 45000 рублей.  

С 1831 г. Пушкин числился на службе в коллегии иностранных дел, но в 1834 г. он 

попросил отставку с сохранением, однако, права работать в архивах. Ему отказали. 

Осенью 1834 г. около месяца снова Пушкин прожил в Болдине: «Вот уже 2 недели, как я в 

деревне ... Скучно ... И стихи в голову нейдут, и роман не переписываю...» (из письма 

жене). Окончена лишь «Сказка о золотом петушке». Сразу по возвращении из Болдина в 

Петербург 19 октября Пушкин участвовал в праздновании лицейской годовщины у 

М.Л.Яковлева. Посетил Петербургский университет, был на лекции Н.В.Гоголя.  

Вышедшая в конце 1834 г. «История пугачевского бунта» не поправила денежных 

дел поэта и даже не погасила ссуды, взятой на ее издание. Поэта не покидает мысль 

оставить Петербург. Весной 1835 г. Пушкин провел всего несколько дней (с 8 по 12 мая) в 

с.Михайловском и с.Тригорском. По возвращении оттуда он подал Бенкендорфу 

прошение об отъезде с семьей в деревню на 3-4 года, чтобы заняться литературным 

трудом и ограничить расходы в столице. В ответ на просьбу ему была выдана ссуда в 

размере 30 000 рублей и разрешен четырехмесячный отпуск.  

В печальном, подавленном настроении отправился Пушкин в Михайловское 7 

сентября 1835 г. «Пишу через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное 

спокойствие, а я совсем не спокоен» (письмо П.А.Плетневу). Стихотворение «...Вновь я 

посетил», начало «Египетских ночей», наброски других произведений написаны в 

Михайловском в этот приезд, закончившийся 20 октября 1835 г. Год кончился просьбой к 

Бенкендорфу об издании собственного журнала «Современник», первый том которого 

вышел уже 11 апреля 1836 г. «К концу литературной деятельности Пушкин вводил в круг 

литературы ряды внелитературные (наука и журналистика), ибо для него были узки 

функции замкнутого литературного ряда. Он перерастал их» (Ю.Н.Тынянов). А 

современники считали, что Пушкин оставил творчество и занимается лишь поденной 

журнальной прозой для заработка.  

Упреки критики, потеря контакта с читателем не могли не подавлять поэта, 

внутренняя жизнь которого была часто непонятна даже близким друзьям. Лишь смерть, 

открывшая доступ к его рукописям, показала, что среди них «есть красоты удивительной, 



  

 

вовсе новых и духом, и формою. Все последние пиесы отличаются ... силою и глубиною! 

Он только что созревал» (слова Е.А.Баратынского).  

Последним крупным произведением Пушкина была повесть «Капитанская дочка» - 

«нечто вроде «Онегина» в прозе» (В.Г.Белинский). Это эпическое и психологическое, 

может быть, лучшее во всей прозе Пушкина произведение создавалось с 1833 г. 

параллельно с «Историей Пугачева» и было закончено в лицейскую годовщину 19 октября 

1836 г.  

Самые простые и в то же время самые важные начала человечности Пушкин 

выразил полно и глубоко в последних, по сути, в его жизни стихах так называемого 

«каменноостровского цикла» (написаны в Петербурге на Каменном острове летом 1836 

г.): «Отцы пустынники и жены непорочны», «Подражание итальянскому», «Мирская 

власть», «Из Пиндемонти». Мудрость Пушкина получила свое высшее выражение и 

завершение в этих стихах.  

В 1834-1836 гг. он обдумывал роман «Русский Пелам», где должна была быть 

показана вся Россия - от декабристского «Союза Благоденствия» до притонов лесных 

разбойников. Одновременно он начинал повесть из римской жизни (возможно, этот 

загадочный замысел следует связать с его давним желанием написать произведение об 

Иисусе Христе).  

В апреле 1836 г. обстоятельства заставляют Пушкина снова - в последний раз! - 

побывать в Михайловском. В самый день Пасхи 29 марта умерла его мать, и Пушкин сам 

отвез ее тело из Петербурга в Святые Горы и похоронил в Успенском монастыре. Здесь же 

он выбрал и себе могилу рядом с матерью, будто предчувствуя близкую кончину.  

В начале 1834 г. в Петербурге появился усыновленный голландским посланником 

Геккерном и записанный в русскую гвардию француз барон Дантес. Он влюбился в жену 

Пушкина и стал за ней усиленно ухаживать, что подало повод многочисленным врагам 

поэта для оскорбительных толков и сплетен.  

4 ноября 1836 г. Пушкин получил три экземпляра анонимного послания, 

заносившего его в орден «рогоносцев» - намек на неверность жены Пушкина. Пушкин 

вызвал Дантеса на дуэль. Дантес вызов принял, но через барона Геккерна, своего 

приемного отца, просил отсрочки на 15 дней. В продолжении этого времени Пушкин 

узнал, что Дантес сделал предложение сестре жены Пушкина - Екатерине Николаевне. 

После убеждения друзей Пушкин взял свой вызов обратно. Свадьба Дантеса состоялась 10 

января 1837 года, но настойчивые ухаживания его за Натальей Николаевной не 

прекратились. Старик Геккерн также начал интриговать против Пушкина. Выведенный из 

терпения, поэт послал голландскому посланнику барону Геккерну чрезвычайно 

оскорбительное письмо в расчете, что Дантес вынужден будет вызвать на дуэль Пушкина. 

Так и случилось. 27 января 1837 года, в 5-м часу вечера, на Черной речке в предместье 

Петербурга состоялась эта роковая дуэль, на которой Пушкин был смертельно ранен в 

живот.  

Прожив 2 дня в страшных мучениях, Пушкин скончался 29 января 1837 г. в 

квартире, которую он снимал в доме княгини Волконской на набережной реки Мойки.  

Смерь его была истинно христианская. Узнав о неизбежности конца, он выразил 

желание видеть священника. Исповедовал умирающего поэта и причащал Святых Таин 

отец Петр из церкви Спаса на Конюшенной площади, ближайшей к дому поэта. «Я стар, 

мне уже недолго жить, на что мне обманывать, - сказал он княгине Е.Н.Мещерской 

(дочери Карамзина). - Вы можете мне не поверить, но я скажу, что я самому себе желаю 

такого конца, какой он имел».  

Умирал Пушкин так же мужественно, как жил. Позвав жену и детей, он 

перекрестил их и благословил. Простился с друзьями. «Кончена жизнь. Тяжело дышать, 

давит», - были его последние слова.  

«Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в 

средине своего великого поприща!..» - писала петербургская газета.  



  

 

Отпевание его совершилось в церковь Спаса Нерукотворного Образа на 

Конюшенной площади, и в полночь 3 февраля гроб с телом поэта отправился в Псковскую 

губернию в сопровождении единственного его друга А.И.Тургенева и жандармского 

капитана.  

6 февраля после литургии в Святогорском Успенском монастыре монастырский 

клир во главе с архимандритом Геннадием совершили у тела поэта последнюю панихиду 

и в присутствии двух барышень из Тригорского похоронили Пушкина у алтарной стены 

собора. «Мы предали земле земное на рассвете ... везу вам сырой земли, сухих ветвей и 

только», - сообщал Тургенев Жуковскому.  

Смерть поэта стала началом его бессмертной славы на земле.  

Сегодня ежегодно 10 февраля, 6 июня и 21 августа – в дни памяти, дня рождения и 

приезда А.С.Пушкина в михайловскую ссылку – на могиле Поэта проходит Лития, 

совместная молитва об упокоении бессмертной души Александра Сергеевича Пушкина. В 

настоящее его могила объявлена национальным достоянием народов Российской 

Федерации. 

Толстой Лев Николаевич (28 августа 1828, усадьба Ясная Поляна Тульской 

губернии — 7 ноября 1910, станция Астапово (ныне станция Лев Толстой) Рязано-

Уральской ж. д.) — граф, русский писатель.  

Толстой был четвертым ребенком в большой дворянской семье. Его мать, 

урожденная княжна Волконская, умерла, когда Толстому не было еще двух лет, но по 

рассказам членов семьи он хорошо представлял себе "ее духовный облик": некоторые 

черты матери (блестящее образование, чуткость к искусству, склонность к рефлексии и 

даже портретное сходство Толстой придал княжне Марье Николаевне Болконской ("Война 

и мир"). Отец Толстого, участник Отечественной войны, запомнившийся писателю 

добродушно-насмешливым характером, любовью к чтению, к охоте (послужил 

прототипом Николая Ростова), тоже умер рано (1837). Воспитанием детей занималась 

дальняя родственница Т. А. Ергольская, имевшая огромное влияние на Толстого: "она 

научила меня духовному наслаждению любви". Детские воспоминания всегда оставались 

для Толстого самыми радостными: семейные предания, первые впечатления от жизни 

дворянской усадьбы служили богатым материалом для его произведений, отразились в 

автобиографической повести "Детство".  

Когда Толстому было 13 лет, семья переехала в Казань, в дом родственницы и 

опекунши детей П. И. Юшковой. В 1844 Толстой поступил в Казанский университет на 

отделение восточных языков философского факультета, затем перевелся на юридический 

факультет, где проучился неполных два года: занятия не вызывали у него живого интереса 

и он со страстью предался светским развлечениям. Весной 1847, подав прошение об 

увольнении из университета "по расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам", 

Толстой уехал в Ясную Поляну с твердым намерением изучить весь курс юридических 

наук (чтобы сдать экзамен экстерном), "практическую медицину", языки, сельское 

хозяйство, историю, географическую статистику, написать диссертацию и "достигнуть 

высшей степени совершенства в музыке и живописи".  

После лета в деревне, разочарованный неудачным опытом хозяйствования на 

новых, выгодных для крепостных условиях (эта попытка запечатлена в повести "Утро 

помещика", 1857), осенью 1847 Толстой уехал сначала в Москву, затем в Петербург, 

чтобы держать кандидатские экзамены в университете. Образ его жизни в этот период 

часто менялся: то он сутками готовился и сдавал экзамены, то страстно отдавался музыке, 

то намеревался начать чиновную карьеру, то мечтал поступить юнкером в 

конногвардейский полк. Религиозные настроения, доходившие до аскетизма, 

чередовались с кутежами, картами, поездками к цыганам. В семье его считали "самым 

пустяшным малым", а сделанные тогда долги ему удалось отдать лишь много лет спустя. 

Однако именно эти годы окрашены напряженным самоанализом и борьбой с собой, что 

отражено в дневнике, который Толстой вел в течение всей жизни. Тогда же у него 



  

 

возникло серьезное желание писать и появились первые незавершенные художественные 

наброски.  

В 1851 старший брат Николай, офицер действующей армии, уговорил Толстого 

ехать вместе на Кавказ. Почти три года Толстой прожил в казачьей станице на берегу 

Терека, выезжая в Кизляр, Тифлис, Владикавказ и участвуя в военных действиях (сначала 

добровольно, потом был принят на службу). Кавказская природа и патриархальная 

простота казачьей жизни, поразившая Толстого по контрасту с бытом дворянского круга и 

с мучительной рефлексией человека образованного общества, дали материал для 

автобиографической повести "Казаки" (1852-63). Кавказские впечатления отразились и в 

рассказах "Набег" (1853), "Рубка леса" (1855), а также в поздней повести "Хаджи-Мурат" 

(1896-1904, опубликована в 1912). Вернувшись в Россию, Толстой записал в дневнике, что 

полюбил этот "край дикий, в котором так странно и поэтически соединяются две самые 

противоположные вещи — война и свобода". На Кавказе Толстой написал повесть 

"Детство" и отправил ее в журнал "Современник", не раскрыв своего имени (напечатана в 

1852 под инициалами Л. Н.; вместе с позднейшими повестями "Отрочество", 1852-54, и 

"Юность", 1855-57, составила автобиографическую трилогию). Литературный дебют сразу 

принес Толстому настоящее признание.  

В 1854 Толстой получил назначение в Дунайскую армию, в Бухарест. Скучная 

штабная жизнь вскоре заставила его перевестись в Крымскую армию, в осажденный 

Севастополь, где он командовал батареей на 4-м бастионе, проявив редкую личную 

храбрость (награжден орденом св. Анны и медалями). В Крыму Толстого захватили новые 

впечатления и литературные планы (собирался в т. ч. издавать журнал для солдат), здесь 

он начал писать цикл "севастопольских рассказов", вскоре напечатанных и имевших 

огромный успех (очерк "Севастополь в декабре месяце" прочитал даже Александр II). 

Первые произведения Толстого поразили литературных критиков смелостью 

психологического анализа и развернутой картиной "диалектики души" (Н. Г. 

Чернышевский). Некоторые замыслы, появившиеся в эти годы, позволяют угадывать в 

молодом артиллерийском офицере позднего Толстого-проповедника: он мечтал об 

"основании новой религии" — "религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, 

религии практической".  

В ноябре 1855 Толстой приехал в Петербург и сразу вошел в кружок 

"Современника" (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, А. Н. Островский, И. А. Гончаров и др.), 

где его встретили как "великую надежду русской литературы" (Некрасов). Толстой 

принимал участие в обедах и чтениях, в учреждении Литературного фонда, оказался 

вовлеченным в споры и конфликты писателей, однако чувствовал себя чужим в этой 

среде, о чем подробно рассказал позднее в "Исповеди" (1879-82): "Люди эти мне 

опротивели, и сам себе я опротивел". Осенью 1856 Толстой, выйдя в отставку, уехал в 

Ясную Поляну, а в начале 1857 — за границу. Он побывал во Франции, Италии, 

Швейцарии, Германии (швейцарские впечатления отражены в рассказе "Люцерн"), осенью 

вернулся в Москву, затем — в Ясную Поляну.  

В 1859 Толстой открыл в деревне школу для крестьянских детей, помог устроить 

более 20 школ в окрестностях Ясной Поляны, и это занятие настолько увлекло Толстого, 

что в 1860 он вторично отправился за границу, чтобы знакомиться со школами Европы. 

Толстой много путешествовал, провел полтора месяца в Лондоне (где часто виделся с А. 

И. Герценом), был в Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, изучал популярные 

педагогические системы, в основном не удовлетворившие писателя. Собственные идеи 

Толстой изложил в специальных статьях, доказывая, что основой обучения должна быть 

"свобода учащегося" и отказ от насилия в преподавании. В 1862 издавал педагогический 

журнал "Ясная Поляна" с книжками для чтения в качестве приложения, ставшими в 

России такими же классическими образцами детской и народной литературы, как и 

составленные им в начале 1870-х гг. "Азбука" и "Новая Азбука". В 1862 в отсутствие 

Толстого в Ясной Поляне был проведен обыск (искали тайную типографию).  



  

 

Ушинский Константин Дмитриевич (1824 - 1870). Знаменитый русский педагог; 

родился в Новгород-Северске; в родной семье получил хорошее воспитание; посещал 

местную гимназию, но на выпускном экзамене потерпел неудачу. В 1840 г. Ушинский 

отправился в Москву и, выдержав экзамен, поступил на юрид. факультет университета. 22 

лет от роду он был приглашен в ярославский Демидовский лицей на кафедру 

энциклопедии законоведения. В1850 г. он покинул лицей, не желая подчиняться таким 

требованиям начальства, которые должны были "убить живое дело". Переехав в 

Петербург, он поступил в департамент иностранных исповеданий, под начальство графа 

Д. А. Толстого, и стал помещать статьи критического и географического содержания в 

"Современнике" и "Библиотеке для Чтения". В1855 г. У. поступил преподавателем в 

гатчинский сиротский институт, где вскоре стал инспектором. Не получив специально 

педагогической подготовки, Ушинский быстро ознакомился с педагогическою 

литературою и уже в 1857 г., в "Журнале для Воспитания", выступил с педагогическими 

статьями. В 1859 г. он был назначен инспектором Смольного института. Сгруппировав в 

институте лучшие педагогические силы, Ушинский внес в это заведение совершенно 

новые начала. Эта преобразовательная деятельность вызвала недовольство среди 

педагогов старого закала, не стеснявшихся обвинять Ушинского в неблагонадежности. 

Несмотря на то, что Ушинский находил сочувствие у весьма влиятельных лиц, он 

вынужден был оставить институт и получил командировку за границу. Почти 

одновременно с деятельностьью в институте Ушинский принял на себя редактирование 

"Журн. Мин. Нар. Просв." и превратил его из сухого сборника официальных 

распоряжений и научныхстатей в педагогический журнал, весьма отзывчиво 

относившийся к новым течениям в области народного образования. Последние годы 

жизни Ушинский посвятил литературной деятельности. Вместе с Пироговым он должен 

быть поставлен в ряд деятелей эпохи реформ. Живая струя, проникшая в русскую жизнь, 

коснулась воспитания и образования. Для освобожденного народа нужны были школы, 

для школ - учителя и книги. Ушинский горячо ратовал за устройство учительских 

семинарий и отдал много времени составлению книг для чтения и первоначального 

обучения: "Детский Мир" и "Родное Слово". Отводя в этих книгах видное место 

естественно-научному материалу, оно стается верен заветам реалистической педагогики 

Коменского, Локка и Песталоцци. Подобно Песталоцци, Ушинский дает в руки родителей 

и учителей особое руководство к своему "Родному Слову", имевшее обширное влияние 

нарусскую народную школу и остающееся лучшим пособием по методики родногоязыка и 

до настоящего времени. Большое значение следует признать и за трудом Ушинского: 

"Человек как предмет воспитания, опыт педагогическойантропологии" (2 т., СПб., 1868 - 

69). Сочинение это выходит уже 11-мизданием и пользуется вполне заслуженною 

известностью. Не примыкая к последователям какой-либо определенной философской 

системы, Ушинский рассматривает психические явления вполне самостоятельно и дает, 

междупрочим, ценный анализ чувствований. Труд этот остался неоконченным; Ушинский 

предполагал издать еще 3 том, в котором хотел дать руководство по педагогике. 
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Кредит 1. Поняття про дитячу літературу. Дитячий фольклор 
 

Практичне заняття №1 

Український дитячий фольклор 
 

План 

1. Особливості дитячого фольклору, його жанрове різноманіття. 

2. Дитяча пареміографія: 

3. Українська народна казка: специфіка жанру.  

 

Завдання 

1. Скласти 3 загадки за різною тематикою. 

2. Літературний аналіз казок “Мудра дівчина”, “Про дідову та бабину дочку”, “Пан 

Коцький”. 

3. Підготуватися переказувати казку за власним вибором. 

 

Література 
5. Кіліченко Л.М. Українська дитяча література: Навчальний посібник. – К.: Головне 

видавництво видавничого об’єднання “Вища школа”, 1979. – 334 с. 

6. Лановик М.Б., Лановик З.Б. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: 

Знання-Прес, 2001 . – 591 с. 

7. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2 ч.: навчальний посібник / Упоряд.: 
І.А.Луценко, А.М.Подолинський, Б.Й.Чайковський. – К.: Вища школа, 1992. – Ч.1. – 

382 с. 

8. Філоненко С.О. Усна народна творчість: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2008. – 416 с. 

 

Кредит 2. Українська дитяча література 

Практичне заняття №2 

Байка у творчому доробку Леоніда Глібова 

Завдання 

1. Підготувати повідомлення про письменника. Особливо 

2. Дайте визначення поняттю байка та розкрийте специфіку жанру. 
3. Прочитайте байки Леоніда Глібова “Коник-стрибунець”, “Фіалка і бур’ян”, 

«Синиця». Проаналізуйте їх за планом. 

4. Вивчіть напам’ять улюблену байку.  
5. Зробіть порівняльну характеристику алегоричної казки про тварин з байкою за 

підручником Філоненко С.О. Усна народна творчість: Навчальний посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2008. – С.121-122. 

 

Орієнтовний план аналізу байки 
1. Опис події. 
2. Дійові особи байки. 
3. Образотворчі засоби. 
4. Авторська позиція. 
5. Мораль. 

6. Жанр. 

 

Практичне заняття №3 

Творчість І.Франка для дітей 

 

Завдання 



  

 

1. Дати визначення поняттю літературна казка. З’ясувати різницю між народною та 
літературною казкою за підручником  

2.Прочитати казки І.Франка “Заєць і їжак”, “Ріпка” з його збірки «Коли ще звірі 

говорили». Зробити їхній аналіз. 

3.Вивчити напам’ять казку “Ріпка”. 

4.Підготувати для переказу будь-яке дитяче оповідання І.Франка. Визначити його тему 

й головну думу. 

 

Практичне заняття №4 

Специфіка творчості Лесі Українки 

Завдання 

1. Складіть коротке повідомлення на тему «Леся Українка і її творчість для дітей». 
2. Прочитати казку Лесі Українки “Лілея”. 
3. Зробіть її ідейно-художній аналіз. 

4. Прочитати й проаналізувати вірш “Мамо, іде вже зима”. 

5. Вивчити напам’ять вірші за вибором “Літо краснеє минуло”, “Вишеньки”. 
Орієнтовний план аналізу прозових творів 

1. Загальні враження від твору. 

2. Особливості сюжету й композиції. 

3. Головні герої та їхня характеристика. 

4. Встановлення зв’язків між героями та подіями в творі. 

5. Визначення теми та ідеї (головної думки) 

6. Жанр твору. 

 

Практичне заняття №5 

Особливості творів В.Симоненка для дітей 

Завдання 

1. Дати загальну характеристику творчості Василя Симоненка. Підготувати коротке 
повідомлення про життєвий шлях поета.  

2. Прочитати казку В. Симоненка “Подорож у країну навпаки” та зробити її ідейно-

художній аналіз.  

3. Прочитати казку В. Симоненка “Цар Плаксій та Лоскотон” і зробити її ідейно-

художній аналіз.  

 

 

Практичне заняття №6 

Творчий доробок В.Нестайка 

Підготуйте повідомлення про життєвий і творчий шлях В.Нестайка у вигляді презентації. 

Прочитайте оповідання «Ябеда». Зробіть його ідейно-художній аналіз. Складіть 5 питань 

до нього. 

Проаналізуйте оповідання «Злочин» Жори Горобейка». Які проблеми у ньому порушені? 

 

 

Кредит 3. Світова література для дітей 

 

Заняття № 7 

Казки Г.К.Андерсена 

План 

1. Прочитати казку Ганса Крістіана Андерсена «Снігова королева».  
2. Дати характеристику образам Герди, Кая, Снігової королеви. 
3. Схарактеризувати інші образи і визначити їхнє місце в казці Андерсена. 
4. Проаналізуйте особливості сюжету й композиції. 



  

 

5. Визначити тему і головну думку казки «Снігова королева». 
 

Додаткове завдання 

Перегляньте фільм «Таємниця снігової королеви». Чи вдалося режисерові правильно 

інтерпретувати ідею казки Г.К.Андерсена? Якщо так, то яким чином? 

 

Література 

1. Брауде Л.Ю. Ханс Кристиан Андерсен: кн. для учащихся / Л.Ю.Брауде; изд. 3-е, 

дораб. М.: Просвещение, 1987. –– С.88-98. 

2. Гладышев В.В. Символ добродетельной красоты и духовной любви. Об одной 
художественной детали в сказке Х.К. Андерсена «Снежная королева» / 

В.В.Гладышев // Русская словесность. –– №5. –– 2013. –– С.21-23. 

3. Качак Т.Б. Зарубіжна література для дітей: підручник / Т.Б.Качак, Л.М.Круль. –– 

К.: Академвидав, 2014. –– 416 с. 

4. Пивнюк Н.А. «Сказки, рассказанные для детей», но не только… / Н.А.Пивнюк // 

Русская словесность –– №2. –– 2005. –– С.51-56. 

 

Заняття № 8 

Творчість О.С.Пушкіна для дітей 

План 

1. Зробити ідейно-художній аналіз поезії О.С.Пушкіна «Зимний вечер». 

2. Вивчити напам’ять вступ до поеми «Руслан и Людмила», «У Лукоморья дуб 

зелёный» і вірш «Зимний вечер». 

3. Прочитати казку О.С.Пушкіна “Сказка о царе Салтане, о сыне его князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди”. Зробити її ідейно-художній аналіз 

за орієнтовним планом. 

1. Загальна характеристика казки, історія її створення. 

2. Фольклорна й літературна основа. 

3. Особливості сюжету й композиції. 

4. Головні герої, їхня характеристика 

5. Мова твору. 

6. Тема та ідея казки. 

4. Складіть 7 питань до казки, які б дали можливість учням початкових класів 
зрозуміти її зміст та ідею. 

 

 

 

Заняття № 9 

Поетична спадщина дитячих письменників ХХ століття 

Завдання 
Підготувати презентації (представлення) творчості наступних дитячих письменників: 

Корній Чуковський (1група); 

Самуїл Маршак (2 група); 

Сергій Міхалков (3 група); 

Агнія Барто (4 група). 

Кожна група має підготувати презентацію про життя і творчість письменника (відповідно 

до групи) та представлення його творів (виразне читання напам’ять, читання за ролями, 

інсценування тощо). 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Детская литература: Учебное пособие для уч-ся пед. училищ / В. Аникин и др. под ред. Е.Зубаревой. 

–  3-е изд. , дораб. – М. : Просвещение, 1989. – 399 с. 



  

 

2. Дитяча література. Хрестоматія. Маловідомі твори українських письменників ІІ половини ХІХ – 

першої половини ХХ століття. Навчальний посібник / Упорядник Н.І.Богданець-Білоскаленко. –– К. : 

Видавничий Дім “Слово”, 2006. – 256 с. 

3. Дитяча література: навчальний посібник / Д.М.Білецький та ін. – К. : Радянська школа, 1967 – 543 с. 

4. Дитяча література: Теорія. Історія. Практика : навчально-методичний посібник для студентів 

філологів спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти” / Автор-укладач Л.О.Бондар – 

Миколаїв. – 234 с. 

5. Качак Т.Б. Зарубіжна література для дітей : підручник / Т.Б.Качак, л.М.Круль. – К.: Академвидав, 

2014. – 416с. 

6. Рідне слово. Українська дитяча література: хрестоматія: у 2-х кн: навч. Посібник для студ. педагог. 

вищих закл. осв. І-ІІ рівнів акредитац. / Упоряд.: З.Д.Варавкіна, А.І.Мовчун, М.Ф.Черній.  – К.:  

Либідь, 1999. – Кн.2. – 551с. 

7. Рідне слово. Українська дитяча література: хрестоматія: у 2-х кн: навч. Посібник для студ. педагог. 

вищих закл. осв. І-ІІ рівнів акредитац. / Упоряд.: З.Д.Варавкіна, А.І.Мовчун, М.Ф.Черній.  – К.:  

Либідь, 1999. – Кн.1. – 551с. 

8. Українська дитяча література : Хрестоматія / Вступна ст. та упор. Л.П. Козачок . – 2-ге вид. стер. – К. 

: Вища школа, 2006. – 519 с. 

9. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2ч.: навч. посібник / Упоряд.: І.А.Луценко, 
А.М.Подолинний, Б.Й.Чайковський. –– К. : Вища школа, 1992. – Ч. 1 – 382 с. 

10. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2ч.: навч. посібник / Упоряд.: І.А.Луценко, 
А.М.Подолинний, Б.Й.Чайковський. –– К. : Вища школа, 1992. – Ч. 2 – 286 с. 

11. Філатова О.С. Українська література 20-30-х років ХХ століття: основні тенденції розвитку й 
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МКР № 1 

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ВСІЄЇ ЛІТЕРАТУРИ. 

УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА. 

 

Варіант 1 

І частина 

1. Дитяча література – це... 

2. Назвіть функції дитячої літератури. 
3. Казки про тварин поділяються: а) на повчально-розважальні та чарівні; б) на 

алегоричні і повчально-розважальні; в) на соціально-побутові та сатиричні. 

4. Міфологія – це... 

5. Дитяча як об’єкт вивчення поділяється на... 
6. Пареміографія – це... 

7. Казки поділяються: а) на чарівні, соціально-побутові, про тварин; б) на алегоричні, 

повчально-розважальні, героїчні в) на сімейні, про тварин, чарівні. 

8. Міф – це... 

9. Літературна казка – це... 

10. Назвіть основні дитячі твори давньої української літератури та їхніх авторів. 

11.  Дайте стислу характеристику українській дитячій літературі ХІХ – ХХ століття. 

12. Назвіть основні твори таких представників української літератури ХХІ століття, як 
Володимир Верховець, Василь Слапчук, Оксана Чубачівна, Іван Андрусяк. 

 

ІІ частина 

Проаналізуйте оповідання М. Коцюбинського “Ялинка” за наступним планом: 

1. Тема. 

2. Особливості сюжету й композиції. 

3. Жанр твору. 

4. Головні герої та їхня характеристика. 

5. Встановлення зв’язків між героями та подіями в творі. 

6. Визначення ідеї (головної думки). 

 

 

Варіант 1 

І частина 

1. Дитяча література – це... 

2. Назвіть функції дитячої літератури. 
3. Казки про тварин поділяються: а) на повчально-розважальні та чарівні; б) на 

алегоричні і повчально-розважальні; в) на соціально-побутові та сатиричні. 

4. Міфологія – це... 

5. Дитяча як об’єкт вивчення поділяється на... 
6. Пареміографія – це... 

7. Казки поділяються: а) на чарівні, соціально-побутові, про тварин; б) на алегоричні, 

повчально-розважальні, героїчні в) на сімейні, про тварин, чарівні. 

8. Міф – це... 

9. Літературна казка – це... 

10. Назвіть основні дитячі твори давньої української літератури та їхніх авторів. 
11. Дайте стислу характеристику українській дитячій літературі ХІХ – ХХ століття. 

12. Назвіть основні твори таких представників української літератури ХХІ століття, як 
Володимир Верховець, Василь Слапчук, Оксана Чубачівна, Іван Андрусяк. 

 

ІІ частина 

Проаналізуйте казку Лесі Українки “Лілея” за наступним планом: 



  

 

1. Тема. 

2. Особливості сюжету й композиції. 

3. Жанр твору. 

4. Головні герої та їхня характеристика. 

5. Встановлення зв’язків між героями та подіями в творі. 

6. Визначення ідеї (головної думки). 

 

 

 

Варіант 1 

І частина 

1. Хто є автором казки “Зачарована красуня”: 

а) брати Грімм; б) Г.-К.Андерсен; в) Ш.Перро; г) Е.Т.А.Гофман 

 

2. Які з казок належать Г.-К.Андерсену: 

а) “Гидке каченя”, “Попелюшка”; 

б) “Соловей”; “Свинопас”; 

в) “Червона Шапочка”, “Снігова королева”; 

г) “Хлопчик-Мізинчик”, “Подарунки феї”. 

 

3. Назвіть усі відомі вам казки О.С.Пушкіна. 

 

4. Хто з російських дитячих письменників відкрив школу для сільських дітей у Ясній 

Поляні і які дитячі твори він написав? 

 

5. Назвіть оповідання і його автора, користуючись наведеним уривком. 

“Больше всего на свете Алик боялся милиционеров. Его всегда дома милиционером 

пугали. Не слушается – ему говорят: 

 – Вот сейчас милиционер придёт! 

Нашалит – снова говорят: 

 – Придётся тебя в милицию отправить! 

Один раз Алик заблудился…” 

 

6. Хто з російських дитячих поетів ХХ століття є автором казки “Айболит”, 

“Федорино горе”, “Мойдодыр”? 

а) С.Маршак, б) С.Михалков, в) К.Чуковский, г) А.Барто. 

 

7. Хто з російських дитячих письменників ХХ століття писав байки? 

а) С.Маршак, б) С.Михалков, в) К.Чуковский, г) А.Барто. 

 

8. У яких жанрах працював дитячий італійський письменник Джанні Родарі? 

Наведіть приклади. 

 

9. Назвіть справжнє ім’я автора казки “Аліса в Країні чудес” 

 

10. Назвіть представників дитячої зарубіжної літератури ХХІ століття і їхні основні 

твори. 

 

ІІ частина 

Зробіть ідейно-художній аналіз казки Божена Нємцова “Мудрий золотар”. 

 

 



  

 

Варіант 2 

І частина 

1. Хто є автором казки “Зачарована красуня”: 

а) брати Грімм; б) Г.-К.Андерсен; в) Ш.Перро; г) Е.Т.А.Гофман 

 

2. Які з казок належать Г.-К.Андерсену: 

а) “Гидке каченя”, “Попелюшка”; 

б) “Соловей”; “Свинопас”; 

в) “Червона Шапочка”, “Снігова королева”; 

г) “Хлопчик-Мізинчик”, “Подарунки феї”. 

 

3. Назвіть усі відомі вам казки О.С.Пушкіна. 

 

4. Хто з російських дитячих письменників відкрив школу для сільських дітей у Ясній 

Поляні і які дитячі твори він написав? 

 

5. Назвіть оповідання і його автора, користуючись наведеним уривком. 

“Больше всего на свете Алик боялся милиционеров. Его всегда дома милиционером 

пугали. Не слушается – ему говорят: 

 – Вот сейчас милиционер придёт! 

Нашалит – снова говорят: 

 – Придётся тебя в милицию отправить! 

Один раз Алик заблудился…” 

 

6. Хто з російських дитячих поетів ХХ століття є автором казки “Айболит”, 

“Федорино горе”, “Мойдодыр”? 

а) С.Маршак, б) С.Михалков, в) К.Чуковский, г) А.Барто. 

 

7. Хто з російських дитячих письменників ХХ століття писав байки? 

а) С.Маршак, б) С.Михалков, в) К.Чуковский, г) А.Барто. 

 

8. У яких жанрах працював дитячий італійський письменник Джанні Родарі? 

Наведіть приклади. 

 

9. Назвіть справжнє ім’я автора казки “Аліса в Країні чудес” 

 

10. Назвіть представників дитячої зарубіжної літератури ХХІ століття і їхні основні 

твори. 

 

ІІ частина 

Зробіть ідейно-художній аналіз оповідання Віктора Гюго “Козетта”.  

 

Варіант 3 

І частина 

1. Хто є автором казки “Зачарована красуня”: 

а) брати Грімм; б) Г.-К.Андерсен; в) Ш.Перро; г) Е.Т.А.Гофман 

 

2. Які з казок належать Г.-К.Андерсену: 

а) “Гидке каченя”, “Попелюшка”; 

б) “Соловей”; “Свинопас”; 

в) “Червона Шапочка”, “Снігова королева”; 

г) “Хлопчик-Мізинчик”, “Подарунки феї”. 



  

 

 

3. Назвіть усі відомі вам казки О.С.Пушкіна. 

 

4. Хто з російських дитячих письменників відкрив школу для сільських дітей у Ясній 

Поляні і які дитячі твори він написав? 

 

5. Назвіть оповідання і його автора, користуючись наведеним уривком. 

“Больше всего на свете Алик боялся милиционеров. Его всегда дома милиционером 

пугали. Не слушается – ему говорят: 

 – Вот сейчас милиционер придёт! 

Нашалит – снова говорят: 

 – Придётся тебя в милицию отправить! 

Один раз Алик заблудился…” 

 

6. Хто з російських дитячих поетів ХХ століття є автором казки “Айболит”, 

“Федорино горе”, “Мойдодыр”? 

а) С.Маршак, б) С.Михалков, в) К.Чуковский, г) А.Барто. 

 

7. Хто з російських дитячих письменників ХХ століття писав байки? 

а) С.Маршак, б) С.Михалков, в) К.Чуковский, г) А.Барто. 

 

8. У яких жанрах працював дитячий італійський письменник Джанні Родарі? 

Наведіть приклади. 

 

9. Назвіть справжнє ім’я автора казки “Аліса в Країні чудес” 

 

10. Назвіть представників дитячої зарубіжної літератури ХХІ століття і їхні основні 

твори. 

 

ІІ частина 

Зробіть ідейно-художній аналіз оповідання Костянтина Ушинського “Слепая лошадь”. 
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ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ВСІЄЇ ЛІТЕРАТУРИ. 

УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА. 

Практичне заняття №1 

Український дитячий фольклор 
 

1. Скласти 3 загадки за різною тематикою. 

2. Літературний аналіз казок “Мудра дівчина”, “Про дідову та бабину дочку”, “Пан 

Коцький”. 

3. Підготуватися переказувати казку за власним вибором. 

 

Практичне заняття №2 

Міфологія як джерело літератури 

 

1. Визначити поняття “міф”, “міфологія”. Розкрити особливості міфів, їхню 

класифікацію за змістом. 

2. Ознайомитись з пантеоном слов’янських і давньогрецьких богів. 
3. Підготувати один з міфів для переказу. 
 

Практичне заняття №3 

Дитяча поезія ХІХ століття.  

Творчість Т.Г.Шевченка  

 

1. Дайте загальну характеристику розвиткові поезії означеного періоду. Назвіть 

основні теми й мотиви. 

2. Визначте особливості поетичних творів Т.Шевченка для дітей “Садок вишневий 

коло хати”, “Тече вода з-під явора”, “Мені тринадцятий минало”, “На великдень на 

соломі”. Зробити аналіз поезій за орієнтовним планом. 

 

Практичне заняття №4 

Байка у творчому доробку Леоніда Глібова 
 

6. Дайте визначення поняттю байка та розкрийте специфіку жанру. 
7. Зробіть порівняльну характеристику алегоричної казки про тварин з байкою  

 

Практичне заняття №5 

Творчість І.Франка для дітей 

 

5. Дати визначення поняттю літературна казка. З’ясувати різницю між народною та 
літературною казкою за підручником  

6.Прочитати казки І.Франка “Заєць і їжак”, “Ріпка” з його збірки «Коли ще звірі 

говорили». Зробити їхній письмовий аналіз. 

 

Практичне заняття №6 

Специфіка творчості Лесі Українки 

 

6. Зробіть її ідейно-художній аналіз казки «Лілея». 

7. Зробіть письмовий аналіз вірша “Мамо, іде вже зима”. 

 

Практичне заняття №7 

Особливості творів В.Симоненка для дітей 
 



  

 

4. Прочитати казку В. Симоненка “Подорож у країну навпаки” та зробити її ідейно-

художній аналіз.  

5. Прочитати казку В. Симоненка “Цар Плаксій та Лоскотон” і зробити її ідейно-

художній аналіз.  

 

 

Практичне заняття №8 

Творчий доробок В.Нестайка 

 
1. Прочитайте оповідання «Ябеда». Зробіть його ідейно-художній аналіз. Складіть 5 питань 

до нього. 

2. Проаналізуйте оповідання «Злочин» Жори Горобейка». Які проблеми у ньому порушені? 

 

Практичне заняття №9 

Прозова спадщина Є.Гуцала 

 

1. Скласти розповідь для дітей про Євгена Гуцала лауреата національної премії 

України імені Т.Г.Шевченка за твори для дітей. 

2. Зробіть ідейно-художній аналіз оповідання Є.Гуцала «Олень Август». Розкрийте 

проблеми обдарованої дитини, складності взаємин дорослих із дітьми. Порушені в творі. 

 

 

Практичне заняття №10 

УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ХХІ СТОЛІТЬ 

 

1. Проаналізувати казку “Дочка Троянди”.  
2. Скласти 7 питань до казки, які можна запропонувати учням початкової школи. 
 

 

Заняття № 11 

Казки Г.К.Андерсена 

 

6. Визначити тему і головну думку казки «Снігова королева». 
7. Перегляньте фільм «Таємниця снігової королеви». Чи вдалося режисерові правильно 

інтерпретувати ідею казки Г.К.Андерсена? Якщо так, то яким чином? 

 

Література 

5. Брауде Л.Ю. Ханс Кристиан Андерсен: кн. для учащихся / Л.Ю.Брауде; изд. 3-е, 

дораб. М.: Просвещение, 1987. –– С.88-98. 

6. Гладышев В.В. Символ добродетельной красоты и духовной любви. Об одной 
художественной детали в сказке Х.К. Андерсена «Снежная королева» / 

В.В.Гладышев // Русская словесность. –– №5. –– 2013. –– С.21-23. 

7. Качак Т.Б. Зарубіжна література для дітей: підручник / Т.Б.Качак, Л.М.Круль. –– 

К.: Академвидав, 2014. –– 416 с. 

8. Пивнюк Н.А. «Сказки, рассказанные для детей», но не только… / Н.А.Пивнюк // 

Русская словесность –– №2. –– 2005. –– С.51-56. 

 

Заняття № 12 

Творчість О.С.Пушкіна для дітей 

 

3. Зробити ідейно-художній аналіз поезії О.С.Пушкіна «Зимний вечер». 



  

 

4. Складіть 7 питань до казки, які б дали можливість учням початкових класів 
зрозуміти її зміст та ідею. 

 

Заняття № 13 

Творчість Л.М.Толстого для дітей 

 

1. Прочитати оповідання Л.М.Толстого “Лев и собачка”, “Филиппок”, “Котёнок”, 

«Черёмуха». Зробити їхній ідейно-художній аналіз. 

2. Одне з оповідань підготувати для переказу. 
 

Заняття № 14 

Творчість М.Носова 

1. Скласти 7 питань до оповідання «Огігки», які б дали можливість учням 

початкових класів зрозуміти його зміст та ідею. 

2. Проаналізувати оповідання «Заплатка». 

 

Заняття № 15 

Поетична спадщина дитячих письменників ХХ століття 

 

1. Підготувати вікторину про життя і творчість російських дитячих письменників 

ХХ століття. 

2. Написати нарис про життя улюбленого письменника. 
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ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ВСІЄЇ ЛІТЕРАТУРИ. 

УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА. 

 

Практичне заняття №1 

Український дитячий фольклор 
 

1. Скласти 3 загадки за різною тематикою. 

2. Літературний аналіз казок “Мудра дівчина”, “Про дідову та бабину дочку”, “Пан 

Коцький”. 

3. Підготуватися переказувати казку за власним вибором. 

 

Практичне заняття №2 

Міфологія як джерело літератури 

 

4. Визначити поняття “міф”, “міфологія”. Розкрити особливості міфів, їхню 

класифікацію за змістом. 

5. Ознайомитись з пантеоном слов’янських і давньогрецьких богів. 
6. Підготувати один з міфів для переказу. 
 

Практичне заняття №3 

Дитяча поезія ХІХ століття.  

Творчість Т.Г.Шевченка  

 

3. Дайте загальну характеристику розвиткові поезії означеного періоду. Назвіть 

основні теми й мотиви. 

4. Визначте особливості поетичних творів Т.Шевченка для дітей “Садок вишневий 

коло хати”, “Тече вода з-під явора”, “Мені тринадцятий минало”, “На великдень на 

соломі”. Зробити аналіз поезій за орієнтовним планом. 

 

Практичне заняття №4 

Байка у творчому доробку Леоніда Глібова 
 

8. Дайте визначення поняттю байка та розкрийте специфіку жанру. 
9. Зробіть порівняльну характеристику алегоричної казки про тварин з байкою  

 

Практичне заняття №5 

Творчість І.Франка для дітей 

 

7. Дати визначення поняттю літературна казка. З’ясувати різницю між народною та 
літературною казкою за підручником  

8.Прочитати казки І.Франка “Заєць і їжак”, “Ріпка” з його збірки «Коли ще звірі 

говорили». Зробити їхній письмовий аналіз. 

 

Практичне заняття №6 

Специфіка творчості Лесі Українки 

 

8. Зробіть її ідейно-художній аналіз казки «Лілея». 

9. Зробіть письмовий аналіз вірша “Мамо, іде вже зима”. 

 

Практичне заняття №7 

Особливості творів В.Симоненка для дітей 
 



  

 

6. Прочитати казку В. Симоненка “Подорож у країну навпаки” та зробити її ідейно-

художній аналіз.  

7. Прочитати казку В. Симоненка “Цар Плаксій та Лоскотон” і зробити її ідейно-

художній аналіз.  

 

Практичне заняття №8 

Творчий доробок В.Нестайка 

 
3. Прочитайте оповідання «Ябеда». Зробіть його ідейно-художній аналіз. Складіть 5 питань 

до нього. 

4. Проаналізуйте оповідання «Злочин» Жори Горобейка». Які проблеми у ньому порушені? 

 

Практичне заняття №9 

Прозова спадщина Є.Гуцала 

 

3. Скласти розповідь для дітей про Євгена Гуцала лауреата національної премії 

України імені Т.Г.Шевченка за твори для дітей. 

4. Зробіть ідейно-художній аналіз оповідання Є.Гуцала «Олень Август». Розкрийте 

проблеми обдарованої дитини, складності взаємин дорослих із дітьми. Порушені в творі. 

 

 

Практичне заняття №10 

УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ХХІ СТОЛІТЬ 

 

3. Проаналізувати казку “Дочка Троянди”.  
4. Скласти 7 питань до казки, які можна запропонувати учням початкової школи. 

 

Заняття № 11 

Казки Г.К.Андерсена 

 

8. Визначити тему і головну думку казки «Снігова королева». 
9. Перегляньте фільм «Таємниця снігової королеви». Чи вдалося режисерові правильно 

інтерпретувати ідею казки Г.К.Андерсена? Якщо так, то яким чином? 

 

Література 

9. Брауде Л.Ю. Ханс Кристиан Андерсен: кн. для учащихся / Л.Ю.Брауде; изд. 3-е, 

дораб. М.: Просвещение, 1987. –– С.88-98. 

10. Гладышев В.В. Символ добродетельной красоты и духовной любви. Об одной 
художественной детали в сказке Х.К. Андерсена «Снежная королева» / 

В.В.Гладышев // Русская словесность. –– №5. –– 2013. –– С.21-23. 

11. Качак Т.Б. Зарубіжна література для дітей: підручник / Т.Б.Качак, Л.М.Круль. –– 

К.: Академвидав, 2014. –– 416 с. 

12. Пивнюк Н.А. «Сказки, рассказанные для детей», но не только… / Н.А.Пивнюк // 
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Заняття № 12 

Творчість О.С.Пушкіна для дітей 

 

5. Зробити ідейно-художній аналіз поезії О.С.Пушкіна «Зимний вечер». 

6. Складіть 7 питань до казки, які б дали можливість учням початкових класів 
зрозуміти її зміст та ідею. 

 



  

 

Заняття № 13 

Творчість Л.М.Толстого для дітей 

 

3. Прочитати оповідання Л.М.Толстого “Лев и собачка”, “Филиппок”, “Котёнок”, 

«Черёмуха». Зробити їхній ідейно-художній аналіз. 

4. Одне з оповідань підготувати для переказу. 
 

Заняття № 14 

Творчість М.Носова 

 

3. Скласти 7 питань до оповідання «Огігки», які б дали можливість учням 

початкових класів зрозуміти його зміст та ідею. 

4. Проаналізувати оповідання «Заплатка». 

 

Заняття № 15 

Поетична спадщина дитячих письменників ХХ століття 

 

3. Підготувати вікторину про життя і творчість російських дитячих письменників 

ХХ століття. 

4. Написати нарис про життя улюбленого письменника. 
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Питання до екзамену з дитячої літератури  

 

1. Дитяча література як невід’ємна складова всієї літератури. Специфіка літератури для 
дітей. Джерела дитячої літератури 

2. Жанрове й змістове багатство фольклору, засвоєного дитячою літературою.  

3. Дитяча пареміографія (малі жанри дитячого фольклору). 
4. Жанрові ознаки казки. Основні види казок.  

5. Поняття про мандрівні сюжети й казкових героїв. 
6. Міфи Стародавньої Греції в дитячому читанні. 

7. Слов’янська міфологія в дитячому читанні. 
8. Біблія як джерело дитячої літератури. 
9. Біблійні мотиви як визначальний фактор становлення літератури для дітей. 
10. Жанр притчі в дитячій літературі. 

11. Основні твори давньої української літератури для дітей.  
12. Творчість Григорія Сковороди для дітей. 
13. Основні теми й жанри дитячої літератури у творчому доробку українських 

письменників І пол. ХІХ століття. 

14. Специфіка розвитку української дитячої поезії ХІХ століття. 
15. Місце й роль творів Тараса Шевченка в українській дитячій літературі. 

16. Ідейно-тематичне різноманіття української байки ХІХ століття, призначеної для 

дитячого читання (байки Л.Боровиковського, Є.Гребінки, Л.Глібова). 

17. Л.Глібов і його творчість для дітей. 
18. Українська дитяча періодика ХІХ століття. 
19. Казки Марка Вовчка. 

20. Літературна казка та її особливості (на прикладі творчості українських та зарубіжних 
письменників). Аналіз творчого доробку одного з казкарів за власним вибором. 

21.  Місце казки у творчому доробку Івана Франка. 

22. Ідейно-тематичне різноманіття оповідань І.Франка для дітей. 

23. Михайло Коцюбинський – майстер художнього зображення психології дітей. 

24. Питання дитинства у літературно-громадській діяльності Олени Пчілки. 

25. Дитяча поезія у творчості Лесі Українки. 
26. Казки у творчості Лесі Українки. 
27. Твори для дітей у прозовій спадщині Бориса Грінченка. 
28. Українська дитяча література І половини ХХ століття. 
29. Дитячі поезії П.Тичини і М.Рильського. 

30. Світ дитинства в поетичній і прозовій творчості Михайла Стельмаха. 

31. Українська дитяча література ІІ половини ХХ століття. 
32. Поетична творчість Н.Забіли. 
33. Творчість В.Симоненка для дітей. 
34. “Дитяча” поезія Ліни Костенко. 
35. Специфіка розвитку української дитячої поезії ІІ половини ХХ століття. 
36. Жанрове різноманіття української дитячої прози ІІ половини ХХ століття. 

37. Василь Сухомлинський як дитячий письменник. 
38. Українська дитяча періодика ХХ століття. 
39. Дитячі періодичні видання кінця ХХ – початку ХХІ століття. 

40. Дитячі літературні сайти і їхня специфіка. 
41. Пригодницькі повісті М.Трублаїні. 

42. Гумористично-пригодницькі твори Всеволода Нестайка. 

43. Специфіка та жанрове різноманіття української дитячої літератури ХХІ століття. 
44. Аналіз дитячої творчості Івана Андрусяка. 
45. Особливості творчого доробку Ярослава Стельмаха. Аналіз повісті “Химера лісового 

озера, або Митькозавр з Юрківки”. 



  

 

46.  Загальна характеристика творчості зарубіжних дитячих письменників ХVІІ – ХІХ 

століть (Шарля Перро, братів Грімм, Г.-Х. Андерсена, Марка Твена). 

47. Особливості казок Шарля Перро. 

48. Специфіка казкової творчості Г.–Х. Андерсена. 
49. Особливості російської дитячої літератури ХІХ століття (О.Пушкін, П.Єршов, 

Л.Толстой, К.Ушинський, А.Чехов). 

50. Творчість О.С.Пушкіна для дітей. 
51. К.Ушинський як дитячий письменник. 
52. Дитяча література і творчість Л.М.Толстого. 

53. Жанрове й тематичне різноманіття творів зарубіжних письменників І половини ХХ 

століття для дітей (Л. Керролл, Р.Д.Кіплінг, Дж.Родарі тощо). 

54. Казка у творчому доробку Закариаса Топеліуса. 
55. Ідейно-художні особливості й проблематика дитячої повісті В.Гюго “Козетта”. 

56. Творчість Дж.Родарі для дітей: жанрове різноманіття, тематика й проблематика. 
57. Розвиток російської дитячої літератури ХХ століття (А.Барто, С.Маршак, 

К.Чуковский, Б.Заходер, М.Носов, С.Міхалков, О.Волков, М.Пришвін, Е.Успенський 

тощо). 

58. Ідейно-тематичне різноманіття творчості М.Носова. 

59. Жанрове різноманіття творчості С.Міхалкова. 

60. Казковий світ Корнія Чуковського. 
61. Специфіка творчості О.Волкова. 
62. Місце творчості Е.Успенського у дитячій літературі. 

63. Світ дитячої поезії Агнії Барто. 
64. Особливості зарубіжної літератури для дітей ІІ половини ХХ – поч. ХХІ століття 

(А.Ліндгрен, Дж.К.Роулінг, Дж.Р.Р.Толкієн, А.А.Мілн). 

65. Ідейно-художні особливості казок А.Ліндгрен. 

66. Казкове фентезі Олександра Дерманького «Король буків, або Таємниця смарагдової 
книги».Особливості творчого доробку для дітей Ярослава Стельмаха.  

67. Творчість Івана Андрусяка для дітей. Аналіз збірки його поезій “М’яке і пухнате”. 

68. Г.Мілн як автор казки-гри “Вінні-Пух і всі-всі-всі”. 

69. Сучасний стан української дитячої книжки.  
70. Дитяча творчість Божени Нємцової. 

 



  

 

Питання до заліку з дитячої літератури 

 

71. Дитяча література як невід’ємна складова всієї літератури. Специфіка літератури для 
дітей. 

72. Жанрове й змістове багатство фольклору, засвоєного дитячою літературою.  

73. Дитяча пареміографія (малі жанри дитячого фольклору). 
74. Жанрові ознаки казки. Основні види казок. Мандрівні сюжети й казкові герої. 

75. Міфи Стародавньої Греції та слов’янська міфологія в дитячому читанні. 

76. Біблійні мотиви як визначальний фактор становлення літератури для дітей. 
77. Основні твори давньої української літератури для дітей. Творчість Григорія 

Сковороди для дітей. 

78. Основні теми й жанри дитячої літератури у творчому доробку українських 
письменників І пол. ХІХ століття. 

79. Місце й роль творів Тараса Шевченка в українській дитячій літературі. 

80. Ідейно-тематичне різноманіття української байки ХІХ століття, призначеної для 

дитячого читання (байки Л.Боровиковського, Є.Гребінки, Л.Глібова). 

81. Літературна казка та її особливості (на прикладі творчості українських та зарубіжних 
письменників). Аналіз творчого доробку одного з казкарів за власним вибором. 

82.  Місце казки у творчому доробку Івана Франка. 

83. Творчість для дітей Михайла Коцюбинського. 

84. Дитяча поезія та казки у творчості Лесі Українки. 
85. Твори для дітей у творчій спадщині Бориса Грінченка. 
86. Українська дитяча література І половини ХХ століття. 
87. Українська дитяча література ІІ половини ХХ століття. 
88. Пригодницькі повісті М.Трублаїні. 

89. Гумористично-пригодницькі твори Всеволода Нестайка. 

90. Специфіка та жанрове різноманіття української дитячої літератури ХХІ століття. 
91.  Творчість зарубіжних дитячих письменників ХVІІ – ХІХ століть (Шарля Перро, 

братів Грімм, Г.-Х. Андерсена, Марка Твена). 

92. Особливості російської дитячої літератури ХІХ століття (О.Пушкін, П.Єршов, 
Л.Толстой, К.Ушинський, А.Чехов). 

93. Жанрове й тематичне різноманіття творів зарубіжних письменників І половини ХХ 

століття для дітей (Л. Керролл, Р.Д.Кіплінг, Д.Родарі тощо). 

94. Твори російських дитячих письменників ХХ століття (А.Барто, С.Маршак, 

К.Чуковский, Б.Заходер, Н.Носов, С.Михалков, О.Волков, М.Пришвін, Е.Успенський 

тощо). 

95. Особливості зарубіжної літератури для дітей ІІ половини ХХ – поч. ХХІ століття 

(А.Ліндгрен, Дж.К.Роулінг, Дж.Р.Р.Толкієн, А.А.Мілн). 
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ТЕСТИ 

до екзамену 

з дитячої літератури 

для студентів денної та заочної 

форм навчання 
 

Частина художньої літератури, що відповідає віковим особливостям 

дитини, враховує її особливості свідомості, сприймає і формує основні риси 

суспільства – це… 

{~література створена власне дітьми 

=дитяча література; 

~пареміографія 

~фольклор} 

 

Довершений за змістом вислів, який становить граматично й 

інтонаційно оформлене судження, як правило, у формі складного речення, 

що має двочленну структуру – це… 

{~загадка 

~приказка 

~скоромовка 

=прислів’я} 

 

Казки про тварин поділяються… 

{~на повчально-розважальні та чарівні  

=на алегоричні і повчально-розважальні  

~на соціально-побутові та сатиричні 

~на алегоричні та чарівні} 

 

Розповідь про сакральні, священні події, яка відбулися у віддалені часи 

називається... 

{~казкою 

~легендою 

=міфом 

~притчею} 

 

Релігійно-легендарні твори, які не визнавались церквою канонічними й 

заборонялися – це 

{=апокрифи 

~притчі 

~міфи 

~біблійні легенди} 

 

Один з перших творів, призначених для дітей: 

{~«Енеїда» 

~«Байки харківські» 



  

 

~«Повість минулих літ» 

=«Повчання Володимира Мономаха»} 

 

Автором байки «Пан та собака» є… 

{~Г.Сковорода 

~Л.Глібов 

=П.Гулак-Артемовський 

~Є.Гребінка} 

 

Загадки і відгадки до них складав… 

{~Г.Сковорода 

=Л.Глібов 

~П.Гулак-Артемовський 

~Є.Гребінка} 

 

Кому з письменників належать ці слова: 

Ти знов защебетала 

У мене під вікном, 

Із вирію вернувшись, 

Клопочешся з гніздом. 

А там же вічне літо 

Цвіте як божий рай,  — 

Чого ж вернулась знову 

Ти в мій журливий край? 

{~Т.Шевченку 

~Олені Пчілці 

~П.Грабовському 

=Є.Гребінці} 

 

Головним героєм оповідання М.Коцюбинського «Ялинка» є… 

{=Василь 

~Павлусь 

~Грицько 

~Мирон} 

 

Леся Українка є автором наступних дитячих творів: 

{~«Украла», «Лілея» 

~«Як швидко літо промайнуло», «Вишеньки» 

=«Біда навчить», «Лілея» 

~«Маленький грішник», «Мій злочин»} 

 

Визначте головну думку казки «Лілея». 

{~необхідно берегти природу й цінувати її красу 

~треба бути працьовитим 

~справжнє багатство – це дарунки природи 



  

 

=тільки людина праці може мати добре серце, ніжність почувань і 

розуміння істинної краси} 

 

Українська дитяча поезія середини ХХ століття представлена 

творчістю… 

{~Лесі Українки, В.Близнеця, Н.Забіли  

~П.Тичини, В.Нестайка, О.Іваненко 

=М.Рильського, П.Воронька, Н.Забіли 

~Л.Костенко, В.Симоненка, Є.Гуцала} 

 

До історичної тематики серед письменників початку ХХІ століття у 

своїх творах звертається… 

{=В.Рутківський 

~Зірка Мезантюк 

~І.Андрусяк 

~В.Нестайко} 

 

 Збірка дитячих поезій Ліни Костенко має назву… 

{~«М’яке й пухнасте» 

=«Бузиновий цар»;  

~«Над берегами вічної ріки» 

~«Неповторність»} 

 

Які з казок належать Г.-К.Андерсену: 

{~“Гидке каченя”, “Попелюшка” 

=“Соловей”; “Свинопас” 

~“Червона Шапочка”, “Снігова королева” 

~“Хлопчик-Мізинчик”, “Подарунки феї”} 

 

Яка з казок не належить О.Пушкіну? 

{~«Сказка о рыбаке и рыбке» 

~«Сказка о золотом петушке» 

~«Сказка о попе и раработнике его Балде» 

=«Конёк-Горбунок»} 

 

Хто з російських дитячих письменників ХХ століття писав байки? 

{~С.Маршак 

=С.Михалков 

~К.Чуковский 

~А.Барто} 

 

Автором казки «Малюк і Карлсон, який живе на даху» є… 

{=А.Мілн 

~А.Ліндгрен 

~Дж.К.Роулінг 



  

 

~Е.Успеський} 

 

Оповідання «Козетта» є частиною роману В.Гюго… 

{~«Мартін Іден» 

~«Гаврош» 

=«Знедолені» 

~«Собор Паризької Богоматері»} 

 

 

 

Визначте головні жанрові ознаки казки :  

{=традиційні формули початку і закінчення , настанова на вигадку і 

розважальність, повчальна мета, гіперболізація фізичних і духовних якостей 

персонажів 

~розлогий епічний сюжет, що переповідає події з багатьма деталями, велика 

кількість персонажів 

~повчальність, якій підпорядковані сюжет, система персонажів, художні 

засоби 

~відсутність традиційних образів і персонажів, динамічний і змінний сюжет, 

спрямована на реалістичне розкриття подій} 

  

Біблія в перекладі означає: 

{~слово 

=книги 

~пісня 

~молитва} 

 

Укажіть одну з основних філософських ідей Г.Сковороди 

{=ідея „сродної праці” 

~ідея рівності для всіх 

~ідея „чистого мистецтва” 

~ідея відданості християнству} 

 

Вкажіть пейзажно-ліричний твір Т.Шевченка для дітей: 

{~«Гайдамаки» 

~«Тополя» 

=«Тече вода з-під явора» 

~«Причинна»} 

 

Виберіть вид календарно-обрядових пісень: 

{~весільні 

~стрілецькі 

=купальські 

~колискові} 

 



  

 

М. Коцюбинський дебютував у літературі твором:  

{=«Наша хатка» 

~«Ялинка» 

~«Харитя» 

~«Маленький грішник»} 

 

Що украла дівчинка з однойменного оповідання Б.Грінченка «Украла»:  

{~Зошит 

~Олівець 

=Хліб 

~Гроші}  

 

Назвати твір Т.Шевченка на тему дитинства: 

{~«Катерина» 

=«На Великдень, на соломі…» 

~«Наймичка» 

~«По діброві вітер віє»} 

 

Назвіть автора цього уривку: «Між очеретом за лугами при озимині з 

прощального низького сонця вилетів з дітьми гусак — летів-летів і прилетів. 

Діти стали чиститись. Їхні набиті вола ходили під молодими жовтими 

дзьобами, наче діти цю ніч нікуди не збирались». 

{=М.Вінграновський 

~Б.Грінченко 

~М.Коцюбинський 

~В.Нестайко} 

 

До дитячих оповідань І.Франка автобіографічного характеру належать: 

{~«Лис Микита» 

=«Малий Мирон» 

~«Біда навчить» 

~«Маленький грішник»} 

 

Великий Невмивака є героєм твору: 

{~«В країні Сонячних Зайчиків» 

~«Володар Країни Мрій»  

~«Цар Плаксій та Лоскотон» 

=«Подорож у країну Навпаки»} 

 

Назвіть найстарший український дитячий журнал ХХ століття, який 

продовжує виходити й у наш час: 

{~«Дзвінок» 

~«Ластівка» 

=«Барвінок» 

~«Малятко»} 



  

 

 

Хто з героїв казки Лесі Українки розмовляв віршованою мовою? 

{~штучні квіти 

~Павлусь 

=лелії 

~Мар’янка}  

 

Образ Чакалки придумав: 

{=І.Андрусяк 

~О.Дерманський 

~В.Симоненко 

~А.Малишко} 

 

Хто з російських письменників навчав дітей у своєму помісті Ясна Поляна: 

{~К.Ушинський 

~П.Єршов 

=Л.Толстой 

~М.Нєкрасов} 

 

Назвіть автора оповідання «Огірки»: 

{~С.Маршак 

=Н.Носов 

~С.Міхалков 

~К.Ушинський} 

 

Назвіть справжнє ім’я Корнія Чуковського 

{~Корній Чуковський 

~Микола Чуковський  

~Корній Корнійчуков 

=Микола Корнійчуков} 

 

З якої казки Г.К.Андерсена цей уривок: «Їй дали і чобітки, і муфту, і чудове 

платтячко, а коли вона попрощалася з усіма, до воріт під’їхала карета з 

чистого золота. Герб принцеси і принца блищав на ній, як зірка, кучери, 

лакеї, форейтори,- їй дали і форейторів,- усі були в маленьких золотих 

коронах. Принц і принцеса посадили її в карету і побажали щасливої 

дороги». 

{~«Кресало» 

=«Снігова королева» 

~«Русалонька» 

~«Свинопас»} 

 

Хто з російських дитячих письменників ХХ століття писав про тварин: 

{~О.Волков 

=М.Пришвін 



  

 

~П.Бажов 

~Е.Успенський} 

 

Назвіть автора казки «Вінні-Пух та всі, всі, всі» є: 

{=А.Мілн 

~А.Ліндгрен 

~Д.Ролінґ 

~Б.Заходер} 

 

Назвіть специфічні ознаки дитячої літератури: 

{~ліризм розповіді; динамічність розвитку сюжету; фантастичні елементи; 

деталізовані описи; 

=наявність у творі предметного, конкретно-життєвого художнього образу; 

ліризм розповіді; динамічність розвитку сюжету; багатство, точність та 

емоційність мови; 

~віршована мова; відсутність конкретної сюжетної лінії; наявність вигаданих 

образів; 

~динамічний сюжет; абстрактні образи; фантастичні елементи; деталізовані 

описи} 

 

Визначте жанр твору: 

А між нами, хлопчаками, 

Хтось не слухається мами. 

Раз, два, три, 

Це, напевне, будеш ти. 

{=лічилка 

~мирилка 

~загадка 

~веснянка} 

 

Першим повним друкованим виданням  усіх книг Біблії старослов’янською 

мовою, здійсненим в Україні у 16 ст. є: 

{~Пересопницьке Євангеліє 

=Острозька Біблія 

~Кхетівський Апостол  

~Волинське Євангеліє} 

 

Міфи про створення світу, елементів Всесвіту та виникнення життя 

називаються... 

~есхатологічними 

~антропологічними 

~тотемічними 

=космогонічними} 

 



  

 

Казки-забавлянки, які мають форму діалогу, що становить ланцюг питань та 

відповідей і витриманий у межах одного логічного ряду називаються… 

{~надокучливими  

~алегоричними  

=кумулятивними 

~гумористичними} 

 

Визначте жанр твору П.Гулака-Артемовського «Пан та собака». 

{~ байка 

=байка-казка 

~сатиричний вірш 

~казка} 

 

Серед названих творів І.Франка не є казкою… 

{~«Ріпка» 

~«Киця»;  

~«Медвідь»;  

=«Олівець»}  

 

Назвіть оповідання М. Коцюбинського для молодшого віку:  

{~«На вітру» 

=«Про двох цапів» 

~«Подарунок на іменини» 

~«Шевченкова могила»} 

 

Назвіть автора вірша: 

Посередині в таночку, 

У зеленому віночку, 

Танцює будяк. 

Кругом свашки, і сусідки, 

І фасолі, і нагідки,  

І між ними мак 

{~Т.Шевченко;  

~Леся Українка;  

=Леонід Глібов; 

~Павло Грабовський} 

 

Поетичний цикл Лесі Українки для дітей мав назву: 

{=«У дитячому крузі» 

~«У дитячому колі» 

~«У дитячому світі» 

~«П’ять казочок»} 

 

Автором вірша «Хор лісових дзвіночків» є: 

{~М.Рильський 



  

 

~А.Малишко  

=П.Тичина  

~Н.Забіла} 

 

Автором збірки «Бузиновий цар» є: 

{~В.Симоненко 

=Л.Костенко 

~П.Воронько 

~Н.Забіла} 

 

Назвіть перший український детектив для дітей: 

{=«Суперклей Христофора Тюлькіна, або Вас викрито, здавайтеся!» 

~«Смертельний Круїз» 

~«Пастка для геймера» 

~«Мисливці за привидами»} 

 

Автором творів «Гусенятко», «Первінка», «Сіроманець» є: 

{~В.Нестайко  

~А.Костецький  

=М.Вінграновський 

~Б.Харчук} 

 

Кому з літературних героїв належать ці слова: 

«Ты, волна моя, волна! 

Ты гульлива и вольна; 

Плещешь ты, куда захочешь, 

Ты морские камни точишь, 

Топишь берег ты земли, 

Подымаешь корабли — 

Не губи ты нашу душу: 

Выплесни ты нас на сушу!» 

~царю Салтану 

~царевне Лебеди  

~царице 

=Гвидону} 

 

Назвіть справжнє ім’я Льюіса Керролла: 

{=Чарлз Латвідж Доджсон 

~Джон Гріфіт 

~Алан Александр Мілн 

~Джон Рональд Руел Толкін} 

 

Автором казки «Дванадцять місяців» є: 

{~К.Чуковський 

=С.Маршак 



  

 

~С.Міхалков 

~А.Барто} 

 

Назвіть автора твору за поданим уривком: «Брошу их тут, в канаву, а скажу, 

что отнес, - решил Котька и стал оглядываться вокруг. - Нет, отнесу: еще кто-

нибудь увидит и дедушке из-за меня попадет». 

{~С.Міхалков 

~С.Маршак 

~В.Біанкі 

=М.Носов} 

 

 С.Міхалкову належить твір: 

{=«Три поросяти» 

~«Дванадцять місяців»  

~«Незнайка і його друзі» 

~«Малахітова шкатулка»}  

 

 Визначте головну думку оповідання К.Ушинського «Слепая лошадь»: 

{~треба поважати старість 

~найстрашніше в житті – байдужість 

=ми відповідаємо за тих, кого приручили 

~необхідно берегти природу} 

 

Фольклор - слово іншомовного походження, що означає:  

{=з англійської – народні звичаї, народну мудрість 

~грецької – жити 

~з латинської – героїчне минуле народу 

~зі старослов’янської – особливий спосіб велемовної оповіді про історію} 

 

Євангеліє у перекладі означає: 

~Новий Заповіт 

=добра звістка 

~житіє 

~Святе Письмо} 

 

Хто з письменників першої половини ХІХ століття писав байки: 

{~І.Котляревський 

~Г.Квітка-Основ’яненко 

=Є.Гребінка 

~Г.Сковорода} 

 

Чому в оповіданні М.Коцюбинського «Ялинка» події відбуваються у 

святковий вечір: 

{~щоб підсилити значення ялинки для Василька 

=щоб підсилити трагізм ситуації, яка склалася у бідній родині Якима 



  

 

~це просто випадковість 

~тому що ялинка важливий атрибут Різдва} 

 

Про любов до батьківщини ідеться у поезії: 

{~«Садок вишневий коло хати» 

~«Як швидко літо промайнуло» 

=«Ластівка» 

~«Щоглик»} 

 

Справжнє ім’я Олени Пчілки: 

{~Лариса Косач-Квітка 

~Марія Вілінська 

=Ольга Косач 

~Олеся Зірка} 

 

Хто з письменників дисидентів писав твори для дітей? 

{=Л. Костенко 

~В.Стус 

~А.Малишко 

~Д.Павличко} 

 

Збірка казок для дітей Марка Вовчка має назву: 

{~«Коли ще звірі говорили»  

~«П’ять казочок» 

~«Звіряча абетка» 

=«Народні оповідання»} 

Збірка байок Г.Сковороди має назву: 

{~«Байки і прибаютки» 

=«Байки харківські» 

~«Приказки» 

~«Сад божественних пісень»} 

 

Засновницею якого дитячого журналу була Олена Пчілка: 

{~«Дзвінок» 

~«Ластівка» 

=«Молода Україна» 

~«Барвінок»} 

 

Автором якого оповідання є Б.Грінченко? 

{=«Украла» 

~«Олівець» 

~«Біда навчить» 

~«Волошки»} 

 

Назвіть оповідання М.Коцюбинського для дітей. 



  

 

{=«Харитя», «Ялинка» 

~«Маленький грішник», «Подарунок на іменини» 

~«Волошки», «Дощ» 

~«Про двох цапків», «Малий Мирон»} 

 

Яка з казок зазнала літературної обробки І.Франка? 

{~«Мудра дівчина» 

~«Рукавичка» 

=«Ріпка» 

~«Котигорошко»} 

 

Чим закінчилося оповідання М.Носова «Огірки»: 

{~Котька з мамою вирішили залишити огірки собі 

~Котька відніс огірки на город і швиденько втік, щоб його не помітив 

дідусь-охоронець 

=Котька повернув огірки й вибачився перед дідусем-охоронцем за свій 

вчинок 

~Котька викинув огірки в канаву й повернувся додому} 

 

До якого твору є вступом вірш О.Пушкіна «У Лукоморья дуб зелёный»? 

{~«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатирях» 

~«Сказка о царе Салтане…» 

~«Сказка о рыбаке и рыбке» 

=«Руслан и Людмила»} 

 

Яка з казок Г.К.Андерсена є автобіографічною? 

{~«Снігова королева» 

=«Гидке каченя» 

~«Соловей» 

~«Свинопас»} 

Автором казки «Дванадцять місяців» є: 

{=С.Маршак 

~К.Чуковський 

~М.Носов 

~Е.Успенський} 

 

Які твори належать Л.Толстому: 

{~«Три медведя», «Буратино» 

~«Котёнок», «Четыре желания» 

~«Лев и собачка», «Слепая лошадь» 

=«Девочка и грибы», «Филиппок»} 

 

Кому з героїв оповідання «Козетта» належать ці слова: «Видите ли, я не могу 

взять дочурку с собой на родину. Работа не позволяет. С ребенком не 

найдешь места. Это сам бог направил меня к вашему трактиру. Когда я 



  

 

увидела ваших малюток, таких хорошеньких, чистеньких, таких довольных, 

сердце во мне перевернулось. Я подумала: «Вот хорошая мать» Да, да, пусть 

они будут как три сестры. Да ведь я скоро вернусь за нею». 

{~Тенардьє 

~Козетта 

=Фантина 

~Эпонина} 

 

Вкажіть твори Марка Вовчка, що відносяться до жанру казки :  

{~«Маша» 

=«Дев’ять братів і десята сестриця Галя» 

~«Горпина» 

~«Два сина»} 

 

Автором казки «Дев’ять братів і десята сестриця Галя» є: 

{~Л.Глібов 

~І.Франко 

=Марко Вовчок 

~Це народна казка} 

 

Хто з названих українських письменників писав байки: 

{~І.Франко 

=Г.Сковорода 

~Б.Грінченко 

~І.Котляревський} 

 

Мініатюрні вірші з чітким ритмом і повною римою, що виконуються, 

як правило, речитативом і визначають місце учасників у грі називаються: 

{=Лічилки 

~Дражнили 

~Загадки 

~Скоромовки} 

 

Лаконічне навмисно завуальоване визначення якогось явища чи 

предмета, подане в алегоричній формі є: 

{~Скоромовкою 

=Загадкою 

~Лічилкою 

~Дражнилкою} 

 

До якого різновиду казок належить «Кирило Кожум’яка»? 

{~Про тварин 

~Соціально-побутова 

~Алегорична  

=Фантастична} 



  

 

 

Автором вірша «Гей, поля, поля зелені…» є: 

{~І.Котляревський 

~І.Вишенський 

=Г.Сковорода 

~Т.Шевченко} 

 

Засновником львівського двотижневика для дітей «Дзвінок» у1890 році 

був: 

{=В.Шухевич 

~І.Франко 

~Олена Пчілка 

~Леся Українка} 

 

Назвіть оповідання, написане на автобіографічній основі. 

{~«Інститутка» 

~«Украла» 

=«Отець-гуморист» 

~«Харитя»} 

 

Хто з письменників працював вчителем? 

{=М.Коцюбинський 

~Леся Українка 

~В.Винниченко 

~І.Франко} 

 

Який з названих творів є за жанром байкою? 

{~«Садок вишневий коло хати» 

~«Квітчане весілля» 

~«Пан Коцький» 

=«Школяр Денис»} 

 

Хто є автором збірки казок «Коли ще звірі говорили»? 

{~Марко Вовчок 

~Леся Українка 

~Олена Пчілка 

=І.Франко} 

 

Проблема дитини на війні піднімається у творі: 

{=«Мовчун» 

~«Гриць Гачок» 

~«Сад на лисій горі» 

~«Древляни»} 

 

У Львові з 1890 року почав виходити журнал: 



  

 

{~«Барвінок» 

=«Дзвінок» 

~«Ліхтарик» 

~«Молода Україна»} 

 

В якому оповіданні Б.Грінченка дівчинка врятувала рідне село від 

ворогів? 

{~«Украла» 

=«Олеся» 

~«Каторжна» 

~«Харитя»} 

 

«Радянська школа» це назва: 

{=видавництва 

~друкарні 

~газети 

~журналу} 

 

Визначте жанр твору Лесі Українки «Лілея». 

{~оповідання 

=казка 

~новела 

~поема} 

 

Яка з книжок В.Нестайка була внесена до Особливого Почесного 

списку Г.К.Андерсена? 

{~«В країні Сонячних Зайчиків» 

~«Космл-Натка» 

~«Інопланетянка» 

=«Тореадори з Васюківки»} 

 

Хто з письменників представляє історичну прозу ХХІ століття? 

{=В.Рутківський 

~В.Винниченко 

~В.Нестайко 

~Зірка Мензатюк} 

 

Назвіть автора вірша «Хор лісових дзвіночків». 

{~М.Рильський 

~Н.Забіла 

=П.Тичина 

~А.Малишко} 

 

Є.Гуцало є автором оповідання: 

{~«Люблю я ліс» 



  

 

~«Сашко» 

=«Лось» 

~«Три бажання»} 

 

Назвіть першу казку К.Чуковського. 

{~«Крадене сонце» 

~«Мойдодир» 

=«Крокодил» 

~«Телефон»} 

 

Перша збірка дитячих оповідань М.Носова мала назву: 

{=«Тук-тук-тук» 

~«Весела сімейка» 

~«Іронічні гуморески» 

~«Пригоди Незнайки та його друзів»} 

 

Назвіть прозаїка-анімаліста, основоположника російської науково-

художньої літератури для дітей. 

{=В.Біанкі 

~О.Пєровська 

~С.Маршак 

~А.Гайдар} 

 

Як звали царя у казці О.Пушкіна «Золотой петушок»? 

{~Гвідон 

~Салтан 

=Дадон 

~Черномор} 

 

Автором оповідання «Городок в табакерке» є: 

{~Л.Толстой 

~П.Єршов 

~В.Жуковський 

=В.Одоєвський} 

 

Автором казки «Три ведмедя» є: 

{=Л.Толстой 

~П.Єршов 

~В.Жуковський 

~В.Одоєвський} 

 

Назвіть автора казки «Буратіно»: 

{~Л.Толстой 

=О.Толстой 

~С.Міхалков 



  

 

~С.Маршак} 

 

Яка з казок Г.-К.Андерсена принесла йому славу? 

{~«Снігова королева» 

~«Русалонька» 

~«Гидке каченя» 

=«Кресало»} 

 

Хто є автором книги «Лісові хатинки»? 

{=В.Біанкі 

~О.Пєровська 

~С.Маршак 

~А.Гайдар} 

 

З якої казки Г.-К. Андерсена цей уривок: «Жил-был бедный принц. 

Королевство у него было маленькое-премаленькое, но жениться все-таки 

было можно, а жениться-то принцу хотелось. Разумеется, с его стороны было 

несколько смело спросить дочь императора: «Пойдешь за меня?»? 

{~«Снігова королева» 

~«Русалонька» 

=«Свинопас» 

~«Кресало»} 

 

Твір О.С. Пушкіна за жанром є: 

{~казкою 

~баладою 

~поемою 

=поемою-казкою} 

 

Скільки казок налічується у творчості О.С.Пушкіна? 

{=5 

~4 

~6 

~8} 

 

З якого твору цей уривок: «В садку лежав глибокий сніг. Якимові ноги, 

узуті в здорові чоботи, глибоко поринали в сніг і лишали за собою цілу низку 

ямок. Василько то стрибав у ті ямки, то розгортав ногами білий пухкий сніг. 

Чорні, голі дерева стояли в садку, настовбурчившись замерзлими гілочками, 

і, наче мертві, не ворушилися од вітру. Під деревами, на білому, як цукор, 

снігу, сіткою лягла тінь.»? 

{~«Олівець» 

=«Ялинка» 

~«Маленький грішник» 

~«Харитя»} 



  

 

 

Хвалько висміюється у казці: 

{~«Котигорошко» 

~ «Мудра дівчина» 

~«Ріпка» 

=«Колобок»} 

 

Автором байки «Хлопці» є: 

{=Є.Гребінка 

~П.Гулак-Артемовський 

~Л.Глібов 

~Л.Боровиковський} 

 

Хто з письменників видав «Буквар Южнорусскій»? 

{~М.Костомаров 

~М.Шашкевич 

=Т.Шевченко 

~П.Куліш} 

 

Автором циклу віршованих оповідань «Ясоччина книжка» є: 

{=Н.Забіла 

~О.Іваненко 

~Д.Білоус 

~В.Нестайко} 

 

Назвіть першу казку О.Іваненко: 

{~«Чудесна квітка» 

~«Три бажання» 

=«Сандалики, повна скорість!» 

~ «Великі очі»} 

 

«Шурка і Шурко» є першою книжкою… 

{~О.Іваненко 

~Д.Білоуса 

~Н.Забіли 

=В.Нестайка} 

 

Кому з героїв казки Лесі Українки «Лелія» належать ці слова: «Ах, як 

голова болить, — мовила вона сама до себе, — навіть по ночах спати не 

можу! А се все з нудів, я знаю. Де ж таки! Гину тут на безлюдді, в селі. Сиди 

цілий день, як заклята, нема з ким і слова мовити. Правда, увечері гості 

приїздять, але то такі гості!.. вони вже мені обридли. Та мені тут все обридло: 

і сей садок, і сей дім, і квітки. Все у нас таке нецікаве, от хоч би й сі квітки».  

{~Мар’яні 

~Лелії 



  

 

=молодій панні 

~Павлусеві} 

 

Цикл фольклорних пісенних творів, зміст і виконання яких з 

доісторичної давнини пов'язані з річним народним відліком часу — 

народним обрядовим календарем має назву… 

{~вертеп 

=календарно-обрядова поезія 

~календарно-обрядові ігри 

~колискові пісні} 

 

Казки, що повністю будуються на діалогах, введенні в сюжет усе нових 

і нових персонажів, що додаються за їх потенціальними можливостями— від 

найменшого до найбільшого називаються… 

{~повчально-розважальними 

~чарівними 

=кумулятивними 

~надокучливими} 

 

Найдавнішим різновидом казок є: 

{~соціально-побутові 

~чарівні 

~кумулятивні 

=про тварин} 

 

Міфи про події, випробування та вчинки окремих персонажів (богів, 

героїв) — об'єктів культів називають… 

{~героїчними 

~тотемічними 

~космогонічеими 

=культовобіографічними} 

 

Міфи про походження богів називають.. 

{=теогонічними 

~тотемічними 

~космогонічеими 

~культовобіографічними} 

 

Пантеон богів давніх слов’ян очолював: 

{~Хорс 

~Ярило 

=Сварог 

~Дажьбог} 

 

Назвіть першу друковану книгою зі Святого Письма в Україні: 



  

 

{~«Пересопницьке Євангеліє» 

~«Новий Заповіт» 

=«Апостол» 

~«Острозька Біблія»} 

 

Бабу в казці І.Франка «Ріпка» звали: 

{=Марушка 

~Варварка 

~Мінка 

~Хвінка} 

 

Співомовки писав: 

{~Є.Гребінка 

~В.Забіла 

=С.Руданський 

~Л.Глібов} 

 

До оповідань Л.Толстого належать: 

{~«Девочка и грибы», «Украла» 

~«Четыре желания», «Котёнок» 

=«Лев и собачка», «Филиппок» 

~ «Сливы», «Слепая лошадь»} 

 

Скільки творів увійшло до першого видання «Кобзаря» Т.Шевченка? 

{=16 

~12 

~6 

~8} 

 

В якому вірші Т.Шевченка ідеться про долю дітей-сиріт? 

{~«Садок вишневий коло хати» 

~«Заповіт» 

=«На Великдень на соломі» 

~«Тече вода з-під явора»} 

 

У якій поезії ідеться про любов до Батьківщини? 

{~«Журба» 

=«Ластівка» 

~«На Великдень на соломі» 

~«Тече вода з-під явора»} 

 

У якому оповіданні Л.Толстого ідеться про безмежну відданість і 

любов. 

{~«Девочка и грибы» 

~«Птичка» 



  

 

~«Котёнок» 

=«Лев и собачка»} 

 

Автором «Пісні про рушник» є: 

{~Д.Павличко 

~П.Тичина 

=А.Малишко 

~В.Симоненко} 

 

Який підручник написала Леся Українка для своєї молодшої сестри? 

{=«Стародавня історія» 

~«Буквар» 

~«Історія української літератури» 

~«Українська граматика»} 

Визначте віршований розмір вірша Т.Шевченка «Садок вишневий коло 

хати»: 

{~чотиристопний хорей 

~дактиль 

~тристопний ямб 

=чотиристопний ямб} 

 

Укажіть автора «Слова про похід Ігорів»: 

{~Володимир Мономах 

~Нестор Літописець 

=невідомий 

~Г.Сковорода} 

 

Укажіть, які твори переважають у творчості Г.Сковороди? 

{=вірші та байки 

~пісні 

~драматичні 

~вірші} 

 

Яке ідейне поняття розкривається в байці Г.Сковороди «Бджола та 

шершень»? 

{~«сродна праця» 

~свобода 

~дружба 

=розум і обмеженість} 

 

Визначте жанр твору «Аліса в Країні чудес»: 

{=казка 

~повість 

~роман 

~оповідання} 



  

 

 

Автором творів для дітей «Бурий вовк» і «Сказання про Кіше», «Любов 

до життя» є: 

{~З.Топеліус 

~Л.Керролл 

=Дж.Лондон 

~В.Гюго} 

 

Визначте жанр твору «Малюк і Карлсон, який живе на даxy»: 

{=казка-повість 

~повість 

~казка 

~роман} 

 

Назвіть автора збірки казок «Малахитовая шкатулка»: 

{~С.Маршак 

~В.Бианки 

=П.Бажов 

~це збірник народних казок} 

 

Які художні засоби наявні в цих рядках «А там же вічне літо / Цвіте як 

божий рай, — / Чого ж вернулась знову / Ти в мій журливий край?» 

{~епітет 

~порівняння 

~метафора й епітет 

=порівняння й епітет} 

 

Який художній засіб присутній у рядках: «Пишається калинонька, / Явор 

молодіє»? 

{=персоніфікація 

~епітет 

~порівняння 

~гіпербола} 

 

Назвіть представників дитячої російської літератури ХХ століття: 

{~Л.Толстой, А.Барто, К.Чуковский 

~С.Маршак, к.Ушинский В.Симоненко 

=А.Барто, К.Чуковский, С.Михалков 

~А.Пушкин, П.Ершов, К.Ушинский} 

 

Про виховання самостійності ідеться в оповіданні М.Носова: 

{=«Заплатка» 

~«На горке» 

~«Огурцы» 

~«Клякса»} 



  

 

 

Автором оповідань «Як ведмідь зимує», «Над чистим озерами», «Бузьки» 

є: 

{~О.Іваненко 

~П.Воронько 

~Н.Забіла 

=Б.Харчук} 

 

В якому оповіданні М.Носова події відбуваються на уроці? 

{=«Заплатка» 

~«Затейники» 

~«Огурцы» 

~«Клякса»} 
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Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 

 

1. Знання художнього тексту, його змісту та особливостей художньої форми.  
2. Володіння сучасним науковим тлумаченням даного художнього твору. 
3. Уміння зробити літературознавчий аналіз твору відповідно до  

4. поставленого питання, враховуючи вікові особливості юного читача.  
5. Залучення літературного контексту доби (зіставлення, паралелі, протиставлення 

щодо інших творів).  

6. Відзначення елементів поетики твору для дітей та рис індивідуального стилю 
автора. 

7. Зв'язне мовлення студента з дотриманням норм української літературної мови.  
8. Читання напам'ять творів, внесених до відповідного переліку.  

 

 

Щоб виконати ці вимоги, рекомендується:  

 Передусім, уважно прочитати художній текст твору для дітей, водночас роблячи 

закладки на сторінках, пов'язаних з поставленим викладачем питанням.  

 Прочитати конспект лекції, скласти загальне уявлення про творчу особистість 

письменника, його місце в літературному процесі, його зв'язки з педагогічною 

діяльністю, знання вікової психології, а також з'ясувати підходи до аналізу його 

творів у сучасній літературознавчій науці.  

 Законспектувати наукові статті, названі в завданнях до практичних занять  

та самостійної роботи студента – так Ви дізнаєтесь про сучасне наукове  

тлумачення даного твору і про вчених, які його досліджують.  

 Опрацювати рекомендовану літературу (монографії, підручники, статті в  

наукових збірниках і періодиці), роблячи виписки, що розкривають тему  

заняття.  

 У підсумку, підготувати до кожного питання: тези і посилання на науковців, цитати 

з художнього твору як доведення думки, висловленої в тезах.  

Не забувайте:  

 треба точно документувати всі виписки з наукових праць.  

 якщо Вам траплятимуться виразно різні, а то й протилежні погляди науковців на 
одну і ту саму проблему, занотуйте суть цих позицій і визначте свою, суголосну з 

однією з дискусійних або оригінальну.  

 специфіка літератури для дітей полягає в поєднанні мистецтва слова, педагогіки 
йвікової психології.  

 

Форми самостійної роботи студентів 

- робота з відповідними підручниками, довідковою літературою 

для самостійного вивчення окремих тем, питань із розробкою конспекту; 

- написання рефератів, доповідей та повідомлень; 

- творчі завдання (проекти, огляди, твори (казки, ессе, нариси, 

оповідання тощо); 

- підготовка письмових відповідей на проблемні питання; 

- виготовлення наочності. 

 

 



  

 

СПИСОК ВЛАСНИХ ПРАЦЬ 

1. Філатова О.С. Українська література 20-30-х років ХХ століття: основні тенденції розвитку 

й естетична стратегія: навчальний посібник / О.С.Філатова, О.В.Казанжи. – Миколаїв: 

Іліон. 2013. – 235 с. 

2. Казанжи О. В. Проблема двомовності в українській літературі Лівобережної України 

другої половини ХVІІІ – початку ХІХ століть / О. В. Казанжи // Науковий вісник 

Миколаївського державного університету: зб. наук. пр. / За ред. В.Д.Будака, 

М.І.Майстренко. — Випуск 4.10 — Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012 

— С. 71—74. — (Серія „Філологічні науки”). 

3. Казанжи О. В. В.Капніст як представник сатиричної течії в українській літературі 

ХVІІІ – початку ХІХ століть / О. В. Казанжи // Науковий вісник Миколаївського 

державного університету: зб. наук. пр. / За ред. В.Д.Будака, М.І.Майстренко. — 

Випуск 4.10 — Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2011 — С. 31—35. — 

(Серія „Філологічні науки”). 

4. Казанжи О. В. Інтерпретація національно-визвольного концепту в урочистих одах 

В.Капніста / О.В.Казанжи // Теоретичні і дидактична філологія: зб. наук. пр. — 

Випуск 11. — Переяслав-Хмельницький: ПП „СКД”. — 2012. — С.244—255. 

5. Казанжи О. Національно-визвольна ідея в українській літературі кінця ХVIII – ХІХ 

століть / О.В.Казанжи // Наукові записки української історії: Збірник наукових статей. 

– Вип. 30. – Переяслав-Хмельницький, 2012. С.81-87. 

6. Казанжи О. В. Синкретичні особливості послань В.Капніста / О.В.Казанжи // 

Науковий вісник Миколаївського державного університету: зб. наук. пр. / За ред. 

В.Д.Будака, М.І.Майстренко. — Випуск 4.11(90) — Миколаїв : МНУ ім. В.О. 

Сухомлинського, 2013 — С. 72—75. — (Серія „Філологічні науки”). 

7. Казанжи О. В. «Слово о полку Ігоревім» у перекладі Василя Капніста: проукраїнське 

тлумачення / О.В.Казанжи // Науковий вісник Миколаївського національного  

університету імені В.О.Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство): 

збірник наукових праць / за ред. О.С.Філатової. — №2 (16), жовтень 2015. — 

Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2015 — С. 125—129. 

8. Казанжи О.В. Знакові події Російської імперії у творчій інтерпретації В.Капніста // 

Вісник Запорізького національного університету (Філологічні науки): Запорізький 

національний університет. –№2. – 2016. С. 89-94. 

9. Казанжи О. В. Анакреонтичні та гораціанські оди в творчості Г. Сковороди і 

В. Капніста / О. В. Казанжи // Всесвітня література та культура у вищих начальнихї 

закладах України. — 2009. — № 1. — С. 6—9. 

10. Казанжи О. В. Драма В. Капніста “Клорида и Милон” в українському літературному 

процесі доби Просвітництва / О. В. Казанжи // Південний архів. Філологічні науки : 

збірник наукових праць. — Херсон : Видавництво ХДУ, 2008. — С. 55—59. 

11. Казанжи О. В. Передромантичні домінанти як український концепт у ліриці Василя 

Капніста / О. В. Казанжи // Слово і час. — 2008. — № 7. — С. 89—95. 

12. Казанжи О. В. Комедія Василя Капніста “Ябеда” як продовження сатиричних 

традицій вітчизняної літератури / О. В. Казанжи : ІІ міжнародний театральний 

симпозіум “Література – Театр – Суспільство”. Зб. наук. пр.: У 2 т. — Херсон : 

Айлант, 2007. — Т. 2. — С. 56—60. 

13. Казанжи О. В. “Філософія серця” Григорія Сковороди у творчій інтерпретації Василя 

Капніста на засадах естетики передромантизму / О. В. Казанжи // Григорій Сковорода 

– духовний орієнтир для сучасності : наукові матеріали ХІІІ Сковородинівських 

читань : у 2 кн. / Відпов. ред. М. П. Корпанюк. — К. : Міленіум, 2007. — Кн. 2. — 



  

 

С. 80—90. 

14. Казанжи О. В. Героїчна романтика поетичної спадщини Василя Капніста першої 

третини ХІХ століття / О. В. Казанжи // Науковий вісник Миколаївського державного 

університету: зб. наук. пр. — Миколаїв : МДУ, 2008. — Випуск 17 : Філологічні науки 

— С. 75—82. 

15. Казанжи О. В. Василь Капніст і слов’янське питання в літературі / О. В. Казанжи // 

Науковий вісник Миколаївського державного університету: зб. наук. пр. / За ред. 

М.І.Майстренко.— Миколаїв : МДУ, 2010. — Випуск 31 : Філологічні науки — С. 

33—36. 

16. Казанжи О. В. Проблема двомовності в українській літературі Лівобережної України 

другої половини ХVІІІ – початку ХІХ століть / О. В. Казанжи // Науковий вісник 

Миколаївського державного університету: зб. наук. пр. / За ред. В.Д.Будака, 

М.І.Майстренко. — Випуск 4.10 — Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012 

— С. 71—74. — (Серія „Філологічні науки”). 

17. Казанжи О. В. В.Капніст як представник сатиричної течії в українській літературі 

ХVІІІ – початку ХІХ століть / О. В. Казанжи // Науковий вісник Миколаївського 

державного університету: зб. наук. пр. / За ред. В.Д.Будака, М.І.Майстренко. — 

Випуск 4.10 — Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2011 — С. 31—35. — 

(Серія „Філологічні науки”). 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Детская литература: Учебное пособие для уч-ся пед. училищ / В. Аникин и др. под ред. 

Е.Зубаревой. –  3-е изд. , дораб. – М. : Просвещение, 1989. – 399 с. 

2. Дитяча література. Хрестоматія. Маловідомі твори українських письменників ІІ половини 

ХІХ – першої половини ХХ століття. Навчальний посібник / Упорядник Н.І.Богданець-

Білоскаленко. –– К. : Видавничий Дім “Слово”, 2006. – 256 с. 

3. Дитяча література: навчальний посібник / Д.М.Білецький та ін. – К. : Радянська школа, 

1967 – 543 с. 

4. Дитяча література: Теорія. Історія. Практика : навчально-методичний посібник для студентів 

філологів спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти” / Автор-укладач 

Л.О.Бондар – Миколаїв. – 234 с. 

5. Качак Т.Б. Зарубіжна література для дітей : підручник / Т.Б.Качак, л.М.Круль. – К.: 

Академвидав, 2014. – 416с. 

6. Рідне слово. Українська дитяча література: хрестоматія: у 2-х кн: навч. Посібник для студ. 

педагог. вищих закл. осв. І-ІІ рівнів акредитац. / Упоряд.: З.Д.Варавкіна, А.І.Мовчун, 

М.Ф.Черній.  – К.:  Либідь, 1999. – Кн.2. – 551с. 

7. Рідне слово. Українська дитяча література: хрестоматія: у 2-х кн: навч. Посібник для студ. 

педагог. вищих закл. осв. І-ІІ рівнів акредитац. / Упоряд.: З.Д.Варавкіна, А.І.Мовчун, 

М.Ф.Черній.  – К.:  Либідь, 1999. – Кн.1. – 551с. 

8. Українська дитяча література : Хрестоматія / Вступна ст. та упор. Л.П. Козачок . – 2-ге вид. 

стер. – К. : Вища школа, 2006. – 519 с. 

9. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2ч.: навч. посібник / Упоряд.: І.А.Луценко, 
А.М.Подолинний, Б.Й.Чайковський. –– К. : Вища школа, 1992. – Ч. 1 – 382 с. 

10. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2ч.: навч. посібник / Упоряд.: І.А.Луценко, 
А.М.Подолинний, Б.Й.Чайковський. –– К. : Вища школа, 1992. – Ч. 2 – 286 с. 

11. Філатова О.С. Українська література 20-30-х років ХХ століття: основні тенденції розвитку 

й естетична стратегія: навчальний посібник / О.С.Філатова, О.В.Казанжи. – Миколаїв: 

Іліон. 2013. – 235 с. 



  

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

 

 

Кафедра початкової освіти 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКОНАННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

“Дитяча література” 

 

 

галузь знань   0101 Педагогічна освіта 

 

 

 

факультет    дошкільної та початкової освіти 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр 

  

 

Денна форма навчання 

  

 

 

 

Автор: 

к.філ.н., доцент кафедри 

Казанжи Олександра Вадимівна 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «28» серпня 2017 р. 

 

 

Миколаїв, 2017 -2018 н.р. 



  

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 

 

1. Знання художнього тексту, його змісту та особливостей художньої форми.  
2. Володіння сучасним науковим тлумаченням даного художнього твору. 
3. Уміння зробити літературознавчий аналіз твору відповідно до  

4. поставленого питання, враховуючи вікові особливості юного читача.  
5. Залучення літературного контексту доби (зіставлення, паралелі, протиставлення 

щодо інших творів).  

6. Відзначення елементів поетики твору для дітей та рис індивідуального стилю 
автора. 

7. Зв'язне мовлення студента з дотриманням норм української літературної мови.  
8. Читання напам'ять творів, внесених до відповідного переліку.  

 

 

Щоб виконати ці вимоги, рекомендується:  

 Передусім, уважно прочитати художній текст твору для дітей, водночас роблячи 

закладки на сторінках, пов'язаних з поставленим викладачем питанням.  

 Прочитати конспект лекції, скласти загальне уявлення про творчу особистість 

письменника, його місце в літературному процесі, його зв'язки з педагогічною 

діяльністю, знання вікової психології, а також з'ясувати підходи до аналізу його 

творів у сучасній літературознавчій науці.  

 Законспектувати наукові статті, названі в завданнях до практичних занять  

та самостійної роботи студента – так Ви дізнаєтесь про сучасне наукове  

тлумачення даного твору і про вчених, які його досліджують.  

 Опрацювати рекомендовану літературу (монографії, підручники, статті в  

наукових збірниках і періодиці), роблячи виписки, що розкривають тему  

заняття.  

 У підсумку, підготувати до кожного питання: тези і посилання на науковців, цитати 

з художнього твору як доведення думки, висловленої в тезах.  

Не забувайте:  

 треба точно документувати всі виписки з наукових праць.  

 якщо Вам траплятимуться виразно різні, а то й протилежні погляди науковців на 
одну і ту саму проблему, занотуйте суть цих позицій і визначте свою, суголосну з 

однією з дискусійних або оригінальну.  

 специфіка літератури для дітей полягає в поєднанні мистецтва слова, педагогіки 
йвікової психології.  

 

Форми самостійної роботи студентів 

- робота з відповідними підручниками, довідковою літературою 

для самостійного вивчення окремих тем, питань із розробкою конспекту; 

- написання рефератів, доповідей та повідомлень; 

- творчі завдання (проекти, огляди, твори (казки, ессе, нариси, 

оповідання тощо); 

- підготовка письмових відповідей на проблемні питання; 

- виготовлення наочності. 

 



  

 

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

З ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Модуль 1. Поняття про дитячу літературу. Українська дитяча література 

 

1.Календарна обрядовість і дитяча література. 

2.Жанр притчі в дитячій літературі. 

3.Міфологія як джерело дитячої літератури. Класифікація міфів. 

4.Байкарська творчість Г.Сковороди 

5.Поетична й байкарська спадщина Є.Гребінки. 

6.Дитячі твори Марка Вовчка. 

7.Творчість Олени Пчілки 

8.Твори для дітей М.Коцюбинського «П’ять казочок», «Ялинка», «Харитя» 

9.Творчість В.Винниченка для дітей. 

10. Оповідання Б.Грінченка для дітей. Аналіз оповідання «Украла». 
11. Творчість М.Вінграновського. Оповідання «Гусенятко». 

12. У світі казок Катрі Гриневичевої. 
13. Байкарська творчість Павла Глазового. 
14. Поетичний світ Н.Забіли. 
15. Казки О.Іваненко. 
16. Василь Сухомлинський як дитячий письменник. 
17. Дитяча творчість М.П.Трублаїні та Віктора Близнеця. 

18. Поетична творчість для дітей Д.Білоуса. 
19. Збірка дитячих поезій Ліни Костенко «Бузиновий цар». 
20. Загальний огляд сучасної української дитячої літератури. Теми, ідеї, 

жанри. 

21. Сучасна дитяча періодика. 
22. Літературні сайти для маленького читача. 

 

 

Модуль 2. Світова література для дітей 

1. Брати Грімм “Маленькі помічники”. Зробити їхній ідейно-художній аналіз. 

2. Шарля Перро “Химерні бажання”, “Хлопчик-мізинчик”.  

3. Редьярда Кіплінг “Як у Леопарда з’явилися плями”, “Як було написано першого 
листа”. 

4. Божена Нємцова “Мудрий золотар”. 

5. Віктор Гюго “Козетта”.  
6. Оповідання К.Д.Ушинського. 
7. П.Єршов «Конёк-Горбунок» 

8. Творчість Янка Купала для дітей. 
9. Творчість Закариаса Топелиуса. 
10. А.А.Ліндґрен та її казка-повість «Малюк і Карлсон, який живе на даxy». 

11. Ідейний зміст казок Л.Керролла «Аліса в Країна чудес» та «Задзеркалля». 
 

 

Студент повинен знати: 
=> особливості літературного процесу в Україні і за кордоном періоду, що 

вивчається (історичні обставини, стан розвитку культури, провідні великі стилі та їх 

взаємовпливи, літературні дискусії); 

=> біографії українських та зарубіжних дитячих письменників, їхнє місце в 

літературному процесі, участь в педагогічній діяльності, естетичні позиції; 



  

 

=> зміст та особливості художньої форми визначних творів для дітей (тему, 

проблему, ідею, мотиви, жанр, композицію — сюжет і позасюжетні елементи, 

характеристику образів дітей і дорослих, особливості мовлення автора і героїв, у 

поетичних творах - версифікаційні характеристики); 

=> відповідність твору віковим особливостям дитини-читача; 

=> пізнавальну, виховну й естетичну цінність твору для дітей; 

=> художні прийоми, використані автором на всіх рівнях поетики; 

=> риси індивідуальних стилів видатних майстрів слова; 

=> оцінку творчості письменника літературознавчою наукою; 

=> зв'язки періоду дитячої літератури, що вивчається, з попередніми та наступними 

етапами розвитку української і світової літератури для дітей; 

=> студент має читати напам'ять визначні віршовані твори.  

Студент повинен вміти: 
=> емоційно, усвідомлено, естетично, особистісно прочитувати художні 

тексти; 

=> знаходити і опрацьовувати відповідну наукову літературу; 

=> оперувати сучасним науковим апаратом – методологічними засадами, 

методами аналізу, термінами, інтерпретаційними концепціями; 

=> аналізувати художній текст у єдності змісту й форми; 

=> визначати ідейну спрямованість художнього твору для дітей, а також його 

пізнавальне й виховне значення, його місце в творчому доробку письменника; 

=> знаходити й аналізувати прийоми поетики творів, враховуючи невеликий 

життєвий досвід дитини-читача й особливості її світосприймання; 

=> спостерігати за, мовою художнього твору, робити висновки щодо її 

доступності й водночас здатності "підтягувати дитину до рівня дорослих"; => 

пов'язувати зміст художнього твору з історичними подіями та світоглядом 

автора; 

=> зіставляти, порівнювати, протиставляти, конкретизувати та узагальнювати 

естетичні явища в українській літературі для дітей та зарубіжній, в 

українській літературі для дітей та в інших видах мистецтва – вітчизняного 

і зарубіжного 

=> на основі самостійного ідейно-естетичного аналізу творів для дітей 

відбирати найдосконаліші з них для майбутньої педагогічної роботи, 

анотувати та складати тематичні списки кращих творів. 
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Методичні розробки 

 

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів 

 

МІФОЛОГІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Мета: 

- ознайомити студентів з особливостями слов’янської й давньогрецької міфології, 

дати визначення поняттям «міф» і «міфологія»;  

- формувати вміння аналізувати міфи й робити компаративний аналіз; 

 

Література: 

 

1. Мифы народов мира: В 2-х тт. (будь-яке видання) 

2. Словник античної міфології / 2-е вид. Укл. І.Я. Козовик, О.Д. Пономарів. Вст.ст. 

А.О. Білецького. – К.: Наук.думка, 1989. – 238 с. 

3. Словник давньогрецьких та давньоримських мыфологычних ымен // Всесвытня 

лытература в навч. Закл. – 2000. - №6. – С.29-34. 

4. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2ч.: навч. посібник / Упоряд.: 

І.А.Луценко, А.М.Подолинний, Б.Й.Чайковський. –– К. : Вища школа, 1992. – Ч. 2 – 

286 с. 

 

Ключові поняття: міф, міфологія, слов’янська міфологія, тотеми, анімістичні міфи. 

 

План 

1.Міфологія як світоглядне явище.  

2. Класифікація міфів. 

3. Специфіка праслов’янської міфології. 

4. Міфологія і сучасність. 

 

1. Міфологія як світоглядне явище 

Міфологія (від грец. mythos "сказання, оповідь, розрада" і logos "слово, поняття, 

вчення") — це універсальний спосіб мислення, характерний для первісного суспільства і 

заснований не на логіці, а на фантазії. Міф являє собою ототожнення реального та 

ідеального. Характерна особливість первісної міфології полягає в тому, що вона існує в 



  

 

органічній єдності із ритуальними формами поведінки, які диктуються традиціями роду, 

етносу. 

 Первісна міфологія була засобом пізнання і пояснення світу, шляхом до пізнання 

законів буття. Вона є не жанром словесності, а фактом особливого світосприйняття, якому 

надається словесна форма – пісенна, ритуально-обрядова, сюжетно-розповідна. В цій 

формі природне або суспільне явище, яке сприймається емоційно, подається як дія або 

стан божества чи легендарного героя, і бачать в ньому не художній фіктивний  образ, а 

реальний, тілесний феномен. 

Найбільш припустимим для науковців визначенням міфу є наступне. Міф – це 

розповідь про сакральні, священні події, яка відбулися у віддалені часи. Міф розповідає 

про те, як реальність завдяки подвигам надприродних істот досягла свого втілення і 

здійснення (як виникли космос, або острів, рослинний світ, людська поведінка чи 

державна настанова). Персонажі міфу – надприродні істоти, вони загальновідомі, існують 

і діють у легендарні часи. В цілому міф описує різні, іноді драматичні, могутні прояви 

священного (або надприродного) у цьому світі. Міфічне минуле – не просто попередній 

час, а особлива епоха першотворення, міфічний час, який передує початкові нашого 

емпіричного часу.  

Міфічна епоха – епоха першопредметів і першоподій: перший вогонь, перший 

спис, перший сміх, перший вчинок тощо.  

Тому зазвичай міф об’єднює в собі два аспекти:  

- розповідь про минуле (діахронічний аспект); 

- засіб пояснення сучасного, а іноді і майбутнього (синхронічний 

аспект). 

Зміст міфу осягається первісною свідомістю як реальність, більше того, як "вища 

реальність". Колективний практичний досвід накопичується багатьма поколіннями, тому 

він розглядається як достатньо "надійний". Для первісного суспільства цей досвід 

складався з мудрості предків, традицій, тому осмислення фактів зовнішнього світу 

грунтувалася на вірі, яка не підлягала перевірці і не вимагала її.   

Міф має свій особливий "хронотоп" – міфологічний простір-час.  

Час міфу позбавлений тривалості – це вічна епоха першотворення, тобто період, 

коли емпіричного часу не було; час міфічних героїв не змінюється (вічна юність, вічна 

старість). За міфологічного сприйняття реального часу виникає уявлення про щасливі та 

нещасливі періоди. Так, священні, щасливі епохи або дні – це час контакту з 

надприродним світом. 

Міфічний простір втілює уявлення про "свій" світ як про центр, який з усіх боків 

оточений ворожим іншим світом. Необхідність захисту від "чужого" світу породжує 

міфічний образ "світової огорожі" (гори, ріки) як втілення сил Ладу (Космосу) у противагу 

іншосвітньому Хаосові. Інколи "світовою огорожею" виступають "світові води" – 

нескінченні запаси прісної води і дощу. Божество – хранитель цих вод (Енкі, Океан, 

варуна), він бог-мудрець і помічник людям, він є втіленням сил Космосу, які протистоять 

Хаосові. 

2. Класифікація міфів. 

1. Героїчні — найдревніші міфи. Герої в них — космічна категорія і втілюють в 

собі весь видимий світ. Він є втіленням різних стихій або проходить їх, має зв'язок із 

небом і підземеллям; є частиною природи, розуміє мову птахів, звірів, риб. Нерідко герой 

постає божеством чи має божественну природу. 

2. Космогонічні — про створення світу, елементів Всесвіту та виникнення життя. 

Одним з найархаїчніших міфів цієї групи є «Міф про перший вік творіння» із «Записок о 

Южной Руси» П. Куліша, де, за словами М. Сумцова, збереглися «уламки 

давньослов'янського міфу про участь у створенні світу миші і горобця і про походження 

світу з яйця». Інший міф побутує не тільки в оповідній, а і в пісенній формі: серед моря 



  

 

ріс явір (дерево світу), на якому три голуби радилися, як світ «сновати». Вони створили 

землю з піску, небо — з золотого каменю. 

Є ще один міф — про Білобога (уособлення добра, світла) та Чорнобога 

(уособлення зла, мороку) і про їхню боротьбу при створенні світу, а також міфи про те, як 

цар Вогонь і цариця Вода світ сотворили. До цієї ж групи належать міфи про створення 

небесних світил та природних явищ. В одному з них Сонце постає як красива панна в 

золотих шатах, Місяць — як парубок, що хоче з нею одружитись, але згодом закохується 

в Зорю. За це Сонце своїм мечем розрубує Місяця навпіл, і з того часу він стає щербатим. 

У міфах Місяць часто постає як цап, що басує з цапенятами (зорями), або як голова вужа, 

що ховається у Чумацькому Шляху. Теогонічні — про походження богів. Це — міфи про 

народження Місяця в сузір'ї Перуна, про народження Коляди, Дани, інших божеств, а 

також міф про Зорю, яка сповіщає про появу на світ богів та різдво Всесвіту. 

3. Антропогонічні та антропологічні — про створення людини та її життя. В 

одному з них оповідається, що людина при народженні отримує свою зірку-рожаницю. 

Прамати при появі на світ дитини починає прясти нитку її життя, прив'язавши її початок 

до зірки, а коли людина вмирає, — перерізує нитку, і зірка падає. 

4. Тотемічні — про тотемних предків різних, племен. Сюди відносимо міфи про 

чоловіка та вужа (знак Дани), якого чоловік годує молоком, і який потім за це 

віддячується (насправді вужі не їдять молока, його, очевидно, приносили в жертву вужам 

або богині Дані); а також — про козу, козла (цапа), які є символом Перуна. 6. 

Анімістичні — про духів, що наповнюють світовий простір. Сюди відносяться численні 

оповіді про водяників, лісовиків, домовиків, перелесників, русалок і таке інше. Так, 

перелесник уявлявся крилатим змієм, який влітав уночі в хату і, вдарившись об підлогу, 

ставав красивим парубком, а водяник — володарем підводного царства. 

7. Календарні — про річні цикли природи та обряди, пов'язані зі зміною пір року 

та господарською діяльністю. Ось, як в одному з них пояснюється зміна пір року: Живе 

золота Жар-Птиця (сонце), що може одним своїм пером освітити сад. Зимовий Холод її 

викрадає, але вона встигає знести золоте яйце, з якого навесні знову народжується 

джерело світла і тепла. Коли нова Жар-Птиця виростає, настає літо. Міф «Зоря, ключі, 

роса і мед» оповідає про те, що Зоря на світанку відмикає ключами небесні ворота і 

випускає сонце на небо. Сонце (Полель) женеться за Зорею (Ладою), але вона останньої 

миті стає росою і падає на землю. Бджоли п'ють «святу росу» і приносять мед, 

народжується життя. До цього циклу належать також міфи про богів. Наприклад, міф про 

боротьбу Велеса з Перуном, в якому говориться, що Велес викрадає череду худоби (в 

інших варіантах — людей або дружину Перуна), за що Перун періщить стрілами небо і 

землю. Велес ховається за каміння, під деревами, перетворюється в різних істот. Дощ, 

який іде із «прорваного неба», поїть землю, що дає життя тваринам і рослинам. 

8. Культовобіографічі, історичні — про події, випробування та вчинки окремих 

персонажів (богів, героїв) — об'єктів культів. Серед них — міф про Василіска — Дракона-

царя, в якого голова півня (символ сонця, вогню), а тулуб і хвіст — жаби й змії (символ 

води). Поширеним був міф, який у різних формах зберігся до цього часу, про культ 

Золотого Плуга за царя Тарчитая і царевича Колоксая, а також міф про морську пані, в яку 

закохане сонце, і яка бризкає на нього водою. До цього циклу належать міфи про 

походження Дніпра та Дунаю з крові богатирів-богів та інші про виникнення річок, озер, 

гір тощо. 

9. Есхатологічні — про кінець світу та потойбіччя. 

3. Специфіка праслов’янської міфології. Міфи існували на всіх територіях, 

причому міфи народів світу мають багато спільних рис і мотивів. Г. Булашев вважає, що в 

основу давньоукраїнської міфології «без сумніву покладено загальноарійський міф, що 

знайшов собі ясне відлуння навіть у космогонічних переказах американських індійців чи 

певаї»
80
. М. Костомаров виділяв три джерела витоків міфологічного мислення пранародів: 

1) перенесення язичницьких ознак на природу, що оточувала людину; 2) уявлення про 



  

 

загробне життя і вшанування покійників; 3) вбачання таємничої сили у речах чи явищах та 

волхвування
81

. 

Давній праслов'янський міф — це не стільки оповідь про створення світу, як 

сукупність поглядів, на основі яких пояснювали природні та суспільні явища, здійснювали 

ритуали та обряди, — тобто своєрідна система уявлень людини про Всесвіт. Труднощі 

дослідження української міфології полягають у тому, що вона майже не зафіксована у 

писемній формі, а існуючі згадки про стародавні вірування надто фрагментарні. Окрім 

того, побутуючи усно, міфи з часом видозмінювались, підпадаючи під різноманітні 

впливи. З уривків прадавніх міфів, які дійшли до нас, важко вибудувати єдину систему. 

Говорячи про світоглядний пласт праслов'янських племен, О. Знойко виокремлює в 

ньому міфи різного етнокультурного походження. Принаймні чітко виділяються два 

періоди: перший — до часу трипільської культури, коли основним заняттям давніх племен 

було скотарство та полювання; другий — трипільської культури, пов'язується з 

переорієнтацією праслов'ян на землеробство. У сучасній системі фольклору міфічні 

елементи побутують і в епічній, і в ліричній (передусім пісенній) формі. З огляду на 

давність їхнього походження, важко сказати, яка з цих форм була первинною. Вірогідно й 

те, що міфи могли виникати паралельно у різних формах. 

4. Міфологія і сучасність. 

Міф є не тільки історичною, релігійною, літературною, але й соціально-політичною 

реалією, яка в основному відображена в політиці і рекламі. В цьому випадку поняття 

"міф" має значення "штучно створене уявлення про реальні суспільні процеси". Звичка 

ототожнювати міф тільки з архаїчним пережитком минулого походить з невірного 

розуміння суті міфу, яка полягає у створенні ряду настанов у соціальній, культурній, 

ритуальній сферах життя з метою збереження Гармонії суспільства, нації, племені. Саме 

на прикладі історії та ідеології останніх років видно, що міф продовжує воскресати на 

кожному новому витку історії, і дуже часто з подачі владних структур. 

Політичний міф – це форма колективної психіки, яка пояснює політичну 

реальність цілісними чуттєво-образними засобами. Міф згуртовує людей у суспільні 

групи навколо героя, події, ідеї. Міф може відігравати як конструктивну, так і 

деструктивну роль у суспільстві. Скажімо, міф про те, що національна незалежність 

автоматично підвищить добробут  народу, сприяє консолідації народу довкола 

національної ідеї. Однак міф про те, що держава повинна захищати всі верстви населення, 

є гальмівним чинником реформ.  

Міф або стає архетипом (первинним глибоким пластом колективного 

безсвідомого), або виявляє себе як активний чинник масової свідомості. Міфологізація  

масової свідомості є міцним підгрунтям політичного шарлатанства. 

У політичні міфи люди вірять, бо це дає змогу зрозуміти невідоме або віддалене 

минуле. Їх використовують і з иетою мобілізації значної кількості людей на певні дії, 

скажімо, на підтримку непопулярних політичних рішень політичних діячів і навіть 

антинародних політичних режимів. 

Головні типи політичних міфів – провідні; за структурою "ми і вони";  героїчні; 

псевдоміфи.  

Провідні міфи дають змогу у той чи інший спосіб формувати, спрямовувати 

колективну, загальнонародну свідомість. До них належать міфи про окремі нації, держави, 

політичні устрої, режими, форми правління. Так, є чимало міфів про унікальність окремих 

політиків чи форм правління. 

Міфи за структурою "ми і вони" створюють і використовують виключно з метою 

виокремлення окремих структур, їх протиставлення. Наприклад, політичні партії часто 

використовують подібні міфи під час референдумів, виборів, досліджень громадської 

думки з єдиною метою – подати себе у виграшному вигляді, кращій итуації, ніж 

супротивники. 



  

 

Героїчні міфи пов’язані насамперед із конкретними людьми – політичними, 

державними діячами, лідерами, непересічними особистостями, що подаються загалові 

взірцями для наслідування. 

Псевдоміфи – це міфи  сучасної, тимчасової, короткотривалої дії. Скажімо, у 

період виборів деякі політики формують і поширюють думку, що "лише вони й тільки 

вони спроможні вивести країну з кризи", "покінчити з казнокрадством, корупцією і 

тіньовою економікою", "вирішити проблему безробіття" та ін. 

Конструюють міфи суб’єкти політичного процесу, а поширюються вони фактично 

всіма засобами інформації з урахуванням того, що міфи є надто сприйнятливими для 

людей і потребують чимало зусиль для спростування, деміфологізації. 

Широкого розповсюдження в суспільстві міфи набувають в умовах інформаційого 

дефіциту, зумовленого об’єктивними  (низький рівень культури і освіти і тенденційність 

ЗМІ) або суб’єктивними факторами. В цьому випадку люди будуть вбачати причини 

негативних явищ виключно у "підступах ворогів", у діях "поганих" етнічних чи 

соціальних груп.  Причому вибір цих груп може здійснюватися як на основі стереотипів, 

поширених в даному суспільстві або ж засвоєних із ЗМІ, так і виходячи з якихось 

особистих уявлень, ізольованих елементів особистого досвіду. Так виникає міфологічний 

тип соціально-політичних уявлень, для якого особливо характерний пошук "козлів 

відпущення", схильність до концепції заколоту в розв’єязанні соціально-політичних 

питань. Першопричиною всього позитивного, що виникає чи може виникнути в 

суспільстві, також виявляється наділеним міфічними рисами персонаж: богом данний 

монарх, харизматичий вождь чи герой. 

Міфологічний тип соціально-політичних уявлень співвідноситься із ідеологіями, 

ключовим моментом яких є поняття ворога, якого треба ліквідувати. Ця риса характерна 

як для ультраконсервативних, так і для революційних ідеологій. Ультраконсервативним 

ідеологіям "образ ворога" необхідний, щоб звинуватити дії "підривних сил" об’єктивні 

процеси, які розмивають підвалини існуючих порядків. Революційній ідеологі образ 

ворога потрібен тому, що без нього неможливо мобілізувати маси на повалення існуючої 

влади. Образ ворога, природно, є органічним компонентом всіх національних ідеологій. 

Соціально-психологічну базу міфологічних уявлень не завжди створюють групи і 

люди, які відчувають різноманітні інформаційні дефіцити. Найчастіше це трапляється на 

грунті гострого відчуття соціальної чи особистої обділеності. Соціальний чи матеріальний 

статус, який розглядається як незаслужено. Ненормально низький, може привести до 

пошуку конкретних сил і людей, які винні в цій несправедливості. Хоча в даному випадку 

не створюється "індивідуальний" міф для кожної конкретної ситуації, а до узагальненого 

ідеологічного міфу лише пристосовують дані реального довіду. 

Якщо торкнутися реклами, то структура створення рекламних міфів подібна до 

тієї, за якою складають міфи героїчні: береться реально існуючий товар, вихваляються 

його достоїнства. Замовчуються недоліки, популярно пояснюються покупцеві, чому саме 

цей товар йому потрібен. Із розвитком ЗМІ система створення міфів стає все більш 

спрощеною. Бачачи рекламу якогось товару по телевізору, на плакатах у місті, чуючи її 

постійно по радіо, наштовхуючись на неї в газетах, людина вже інстинктивно почне 

віддавати перевагу розкрученому бренду. 

 Ті, яким належала влада, за всіх часів обов’язково підтримували різні міфологічні 

системи. Конфуціанство було державною релігією Китаю, сінтоїзм – Японії, брахманізм – 

Індії, зороастризм – Ірану. Рим і Греція стали зразками віротерпимості і мирного 

співіснування найрізноманітніших міфологічних систем. У сучасному західному світі 

державними міфологемами є Гуманізм і Права Людини, не дивлячись на те, що дефакто 

вони залишаються країнами християнськими. 

Отже, в основі дії тих, кому належить влада, лежать цілком прагматичні і прості 

судження: 



  

 

1. Міфологічні системи дають вихід для підсвідомого прагнення кожної 

людини до ірраціонального. Це знижує внутрішнє напруження людей, дає 

велику мотивацію і при зводить до підвищення продуктивності праці 

кожного окремого члена суспільства.  В недалекому минулому в нашій 

країні віра в комунізм творила чудеса.  І такі приклади знайдуться в будь-

якій цивілізації – релігійний екстаз і натхнення дійсно фантастично 

піднімають продуктивність праці. 

2. Міфи знімають страх смерті і дають можливість продуктивно працювати і 

жити людям старшого покоління, для яких смерть стає одним із суттєвих 

питань буття. А також допомагають ефективно воювати солдатам, 

жертвувати собою.  

3. Міфологічні системи є підгрунтям фантазії поетів, художників і 

музикантів. А без останніх неможливі свята – засоби зняття напруги в 

суспільстві і контрольованого виходу стихійних народних сил. Чим 

більше радощів і сміху під ча с свят (і буднів теж). Тим продуктивніше 

працюють люди потім. Люди, які побували в Бразилії на знаменитому 

карнавалі, можуть підтвердити, що контрольоване язичницьке буйство 

первісної сексуальної стихії – це добрі ліки проти сірих буднів, сімейних 

проблем і різних молодіжних бунтів. Язичники задовго до Фрейда 

з’ясували, що придушена сексуальна енергія – зло, яке заважає 

продуктивно працювати кожній людині і створює масу проблем для тих, 

хто має владу. 

4. Міфи дають опору моральним системам цінностей. Обов’єязкових для 

кожного цивілізованого суспільства, а значить – для нормального 

функціонування законів. 

5. Міфи і легенди про героїв – добрий засіб виховання дітей. 

6. Міфи дають опору для дій тих, хто має владу. Посилання на богів – 

прекрасний спосіб маніпулювання масовою свідомістю. Не випадково 

компартійні чиновники радянських часів за будь-якої нагоди цитували 

"класиків марксизму-ленінізму". В масовій свідомості ці персонажі були 

близькими до міфічних богів. 

Отже, міф – це певний фізичний і культурно-соціальний простір і одночасно 

певний ультрафіолет, в котрому невидиме стає видимим і зрозумілим. Міф – це таке 

досвідне поле, де ми можемо істинно і вільно розмірковувати про те, що таке людина, що 

її оточує – про речі, матерію, час і простір. 

 

 

Біблія як важлива складова дитячої літератури 

 

Мета: 

- ознайомити студентів з особливостями будови Біблії, її поширення світом і в 

Україні; 

- формувати християнські цінності 
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Ключові поняття: Біблія, Новий Заповіт, Євангеліє, апокрифи. 

 

 

План 

1.Поняття про Біблію. 

2. Склад та структура Біблії. 

3. Переклади Біблії та їхнє поширення. 

4. Біблійні легенди в дитячій літературі. 

 

1. Святе Письмо, Священне Писання або Біблія, збірник книг, що утворюють 

Біблію (грец. τά βιβιλία, βιβλία, «бібліа» тобто «збірка книг») — книги релігійного 

(історично-повчального) змісту. Вважаються богонатхненними (Бог через писарів дав), на 

які опирається юдейське та християнське віровчення. Святе Письмо поділяється на: 

Старий Завіт (іврито-арамейські писання) — 39 книг (у т. зв. Олександрійському 

описку — каноні — грецького перекладу Сімдесятьох з 3 — II ст. до н. е.) і 

Новий Завіт (писання на давньо-грецькій мові діалекту «койне») — 27 книг, 

написаних апостолами про життя й вчення Ісуса Христа та поширенням раннього 

християнства впродовж другої половини I ст.. 

Окрім канонічних книг, існують і неканонічні книги (навколо-канонічні), 

апокрифи. Що мають важливе значення для істориків, філологів тощо. Католики та 

православні мають канон Святого Письма (Біблії) 77 книжок, а протестанти - 66. 

Роль, аналогічну Священному Писанню християн, в ісламі відіграє Коран, в 

індуїзмі — Веди, у зороастризмі — Авеста. В юдаїзмі лише Старий Завіт (Танаха) 

розглядається, як священна книга. 

1.Склад та структура Біблії. Сама книга, яку називають «Біблія», складається із 

двох основних частин — це Старий Заповіт і Новий Заповіт. В основі назви «Заповіт» (від 

івр.       — угода, договір, союз, заповіт) лежить ідея угоди Бога з усім людством: у 

Старому Заповіті розповідається про союз Бога із народом; у Новому Заповіті — про союз 

Бога з людством через Ісуса Христа. 

Для християн священними є обидві частини Біблії. Проте для євреїв, прихильників 

іудаїзму, — священною лише перша частина і тому вони взагалі не користуються 

терміном «Старий Заповіт». Натомість виділяють три частини Святого Письма: 

Тора (івр.      ) — «Вчення» або «П'ятикнижжя Мойсеєве»; 

Невіім (івр.        ) — «Пророки»; та 

Кетувім (івр.        ) — «Писання». 

Поєднання початкових літер цих назв творить акронім (івр.   "  ), який читається як 

«ТаНаХ». «ТаНаХ» — і є назвою єврейського (іудейського) Священного Тексту. 

Залежно від згрупування біблейських текстів, іудейська Біблія налічує у своєму 

складі 22, 24 або 27 книг. 

Старий Заповіт. Старий Заповіт або Старий Завіт — перша частина Біблії, що за 

обсягом становить близько трьох четвертих усієї Біблії. Старий Заповіт нараховує 50 книг 

у православних, 45 у католиків, та 39 у протестантів, написаних переважно 

староєврейською мовою. У них розповідається про створення світу, гріхопадіння, 

взаємини Бога з вибраним ним народом Ізраїлю. Через увесь Старий Заповіт 

простежується обіцянка Бога відновити посередництвом Месії (спасителя) зруйновані 

гріхом відносини із Богом. Головна ідея Старого Завіту — договір Бога Ягве з обраним 

єврейським народом. Умови договору зводяться до двох основних положень: 

«Я — Бог Ягве: нехай не буде для тебе інших богів, окрім мене» 

«Не рідніться з іншими (язичницькими) народами» 

Структура Старого Завіту, яка складається з чотирьох головних груп: 

Доісторичні книги 



  

 

Історичні книги 

Навчальні (поетичні) книги 

Пророчі книги 

Новий Заповіт. Новий Заповіт — друга частина Біблії, що містить у собі 27 книг. 

У Новому Заповіті розповідається про прихід на землю Месії (Христа) від Бога, Сина 

Божого, щоби він помер за людей і таким чином відкупив їх від успадкованого ними від 

першого чоловіка Адама, та його дружини, Єви гріха (про що розповідається і у Старому 

Заповіті). Будучи на землі, і проповідуючи про Небесне Царство Боже, Ісус (Месія) вибрав 

дванадцять апостолів (один з яких зрадив його) і доручив їм поширювати його вчення по 

цілому (знаному в той час) світі. 

Єванге ліє або Благові сть, Благові щення (від грец. εύαγγέλιον — добра звістка, 

добра новина) — 

1) Ранньохристиянські твори, що оповідають про земне життя засновника 

християнства Ісуса Христа. Частина Біблії. 

2) Переносно — книги, в яких укладено основні принципи, правила чогось. 

У своєму первинному значенні «Євангеліє» означає «добру новину» для усього 

людства, пов'язану зі спасінням через розп'яття та воскресіння Ісуса Христа, котрий 

відкупив людей від рабства гріха та вічної смерті. Спочатку вважалося, що існує лише 

одне справжнє «Євангеліє» про життя Ісуса, котре лише доповідалось різними авторами. 

Багато критиків вважають, що Сам Ісус, не давав вказівок щодо письмового фіксування 

свого життя та діянь, але якщо взяти до уваги Єв. від Матвія гл. 23 ряд. 34, де говориться: 

«І ось тому посилаю до вас Я пророків, і мудрих, і книжників…» (у грецькому оригіналі 

слово книжники має значення переписувачі) стає очевидним, що Він уповноважив 

апостолів йти та проповідувати про «радісну звістку» щодо спасіння своїм 

співгромадянам з Ізраїлю та усім іншим народам, при цьому записавши усе бачене. 

Євангеліє у християнстві — головна частина Нового Заповіту, який, в свою чергу, є 

частиною Біблії. Євангеліє містить розповіді про Ісуса Христа, його життя, вчення, смерть 

і воскресіння. Християнською церквою канонізовано (оголошено священними і включено 

до Нового заповіту) чотири Євангелії: 

Євангелія від Матвія 

Євангелія від Марка 

Євангелія від Луки 

Євангелія від Івана 

З точки зору багатьох спеціалістів, канонічні Євангелія, котрі було визнано дуже 

рано, відрізняються від апокрифів по-перше, своєю простотою та правдивістю, по-друге, 

мають найдавніше походження, по-третє, містять догматичну й моральну чистоту 

віровчення, по-четверте, підкріплені авторитетом апостолів або їхніх безпосередніх учнів. 

Євангелії від Матвія, Марка та Луки мають багато паралельних місць та з XVIII 

століття називаються синоптичними від грецького слова «синопсис» (огляд), коли їх було 

видано паралельними стовпцями. Євангелія від Івана відрізняється від інших за 

композицією та змістом, бо вона була створена пізніше для доповнення вже існуючих 

розповідей. Апостол Іван у своєму теологічному творі представляє Ісуса Христа вічним 

Словом та унікальним Спасителем людства. 

Крім канонічних, існують також 57 апокрифічних Євангелій, які писались задовго 

після смерті Ісуса, стосовно яких християнська церква не має впевненості в їх істинності. 

Сучасна наука вважає, що перші Євангелія були записані в 2 ст., після цього їх багато 

разів переробляли і редагували різні проповідники християнства. У зв'язку з цим у 

Євангеліях багато розходжень і суперечностей. Євангелія є описом подій і діянь Христа. 

Велике місце в Євангеліє приділено проповіді покори і терпіння. 

Відомі Євангелія: Остромирове євангеліє, Пересопницьке євангеліє, Євангеліє 

Юди, Євангеліє від Томи, Євангеліє правди 



  

 

Окрім самої Євангелії у Новому Заповіті, є і інші книги, де розповідається і стає 

відомо про виникнення та існування перших общини християнства. Апостоли у своїх 

посланнях (листах) до церков навчають то му, що  саме необхідно для спасіння, а також 

надають поради для повсякденного життя. 

Остання книга Нового Заповіту: Об'явлення — символічною мовою розповідає про 

другий прихід Христа на землю в якості Царя Божого Небесного Царства; про кару для 

тих, хто не повірив у Христа і не виконував його волю; про вибір співцарів у його царстві, 

правлячих над підданими на землі; про небесне місто збудоване Богом; про знищення 

роспустниці, названою «Вавилон Великий», символічним звіром; про війну Бога з 

земними царями — Армагеддон, що провокується Божим ворогом — Дияволом. 

Апóкрифи (грец. ἀπόκρῠφος — таємний, прихований) — релігійно-легендарні 

твори, які не визнавались церквою канонічними й заборонялися, виникли на межі нашої 

ери в елліністичному давньоєврейському і давньосирійському середовищі, а також на 

християнському Сході. Твори про персонажів і події Священної історії, що не ввійшли до 

офіційних юдейських і християнських церковних канонів. 

Ця релігійно-легендарна література спочатку призначалася для посвячених, 

знаючих книжників. Згодом апокрифи одержали назву «відкинутих» і вносилися до 

спеціальних переліків-індексів «відкинутих книг», що не дозволялися церковною владою 

до читання і поширення в середовищі правовірних юдеїв і християн. Пізніше в число цих 

творів проникли критичні вчення опозиційних антицерковних груп. За часів 

Середньовіччя апокрифи були досить поширені в європейських країнах, зокрема на 

території України. 

У переносному значенні «апокрифічний» — це вигаданий, несправжній, сумнівний 

3.Переклади Біблії та поширення їх. Книжки Старого Заповіту були перекладені 

вперше на грецьку мову за єгипетського Птоломея Філадельфа (283–247 до Різдва 

Христового) 72 єврейськими мудрецями, і тому цей переклад носить назву Септуаґінти — 

Семидесятки (Переклад семидесяти). Новий Заповіт був написаний давньогрецькою 

мовою. У IV столітті все Писання було перекладено на латинську (382–405) Святим 

Єронімом. Цей латинський переклад відомий під назвою Вульґати (найстарший друк — 

1462 р. в Майнці). Сама назва Біблії означає з грецького власне — «книги» і почала 

прикладатися до Святого Писання тільки десь з кінця III — початку IV століть. 

До України Святе Письмо прийшло у X столітті у так зв. церковно-слов'янській 

мові, але то не була вся Біблія, а тільки Новий Заповіт, а з нього Євангелія (найстарший 

текст з 1092 р. переховується в Рум'янцівському музеї в Москві, далі — Бучацьке з XIV 

ст., переховувалася в монастирі оо. Василіян у Львові), та окремі твори Старого Заповіту 

(головно Псалтиря). 

Першою друкованою книгою зі Святого Письма був у нас Апостол, видання Івана 

Федорова (Львів, 1574 р.), а першим виданням всього Святого Письма була Острозька 

Біблія 1581 року. 

У XVI ст. реформаційні впливи з Заходу підсилили в українському народі 

прагнення читати Св. Письмо живою зрозумілою мовою. Тоді й появилися перші 

переклади Євангелія на живу народну мову. З того часу маємо три переклади святої 

Євангелії — ченця Григорія, Архімандрита Пересопницького монастиря на Волині, далі 

Василя Тяпинського, і Валентина Нагалевського. З них найцінніша пам'ятка 

«Пересопницьке Євангеліє» зі 1561 р. Перекладач чернець Григорій так і зазначив, що 

переклад з болгарської мови на українську зроблено «для ліпшого вирозуміння люду 

християнського посполитого.» 

У XVII ст. процес ународовлення текстів Святого Письма до деякої міри був 

загальмований в Україні внаслідок панування в тодішній школі латинської схоластики. 

І не зважаючи на те, в катехізисі митрополита Петра Могили тексти Святого 

Письма наводяться українською мовою. Дуже видатна праця XIX-го ст. — переклад 

Євангелії й Діянь Апостольських, що його зробив Пилип Морачевський, інспектор ліцею 



  

 

на Чернігівщині. Морачевський переслав свій переклад Священному Синодові російської 

Церкви і російській Академії Наук. Академія Наук прихильно поставилася до пропозиції 

дати цей переклад до друку для добра українського народу. Але розглядали цей переклад і 

шеф канцелярії князь Долгоруков та Київський генерал-губернатор Аннєнков. І перемогли 

політичні мотиви: Синод заборонив друкувати переклад Євангелії українською мовою. 

Тільки під тиском революційних подувів 1905 року, себто 45 років після закінчення 

перекладу, коли вже не жив Морачевський, його переклад святої Євангелії побачив світ у 

1906 році. Текст перекладу зредагував єпископ Подільський Парфеній. 

У 1936 році Святий Синод Православної Церкви Польщі видав Євангелію, в тій же 

редакції, як велику Напрестольну. 

4. Біблійні легенди в дитячій літературі: 

Дитячими бібліями називаються перекази основних тем Священного Писання, 

зроблені спеціально для дітей. Біблія одна, а ось переказів її існує чимала кількість, тому 

іноді буває важко зорієнтуватися, яку ж з дитячих Біблій треба купувати в кожному 

конкретному випадку. Очевидно одне: ідеальної дитячої Біблії не існує, однак якщо чітко 

знати, кому і навіщо адресована книга, цілком можна підібрати оптимальний варіант, або 

навіть кілька.  

Розрізняються дитячі Біблії, по-перше, за віком дітей, яким адресовано - адже 

розповідаючи про одні й ті самі події п'ятирічної дитини і п'ятнадцятирічному підлітку, 

ми будемо враховувати особливості їх сприйняття, і в результаті розповімо по-різному. 

По-друге, перекази можуть бути короткими або докладними, і підбірка «основних тем», 

обраних для цієї дитячої Біблії, може дещо відрізнятися від вибору, зробленого автором 

іншої дитячої Біблії. По-третє, дитячі Біблії нерідко доповнюються поясненнями, 

коментарями чи довідковими матеріалом, що може значно полегшити розуміння тексту.  

Дитячі біблії з'явилися досить пізно - у другій половині дев'ятнадцятого століття. 

Оскільки за радянських часів дитячих Біблій практично не писалося, всі наявні сьогодні 

видання ми можемо умовно розділити на дореволюційні (вони перевидаються або 

репринтні, тобто зі збереженням тогочасної орфографії, і в цьому випадку при читанні 

доведеться продиратися крізь «яті», тверді знаки і точки над i, або в перекладі (повному 

або скороченому) на сучасну російську мову - у цьому разі читати значно простіше), 

перекладні й сучасні.  

Якщо вам вже доводилося читати переказ Священного Писання, то, швидше за все, 

це була одна з тих трьох книг, про які піде мова нижче - просто тому, що це найбільш 

часто зустрічаються в публічних і приватних бібліотеках дитячі Біблії. Якраз одна з них 

дореволюційна, друга - перекладна, а третя - пост-радянська.  

«Священна історія в простих розповідях для читання в школі і вдома. Старий і 

Новий заповіти », упорядник протоіререй Олександр Соколов  

Однією з найбільш популярних і перевидаються в Росії була і залишається книга" 

Священна історія в простих розповідях для читання в школі і вдома ", складена 

протоієреєм А. Соколовим у Наприкінці 19 століття.  Репринтне видання ілюстроване 

чорно-білими малюнками за оригіналами Доре і Плокгорста і становить 480 сторінок 

(переказ досить докладний!). У старозавітній частині присутній переказ неканонічних 

книг Біблії, наприклад, книги Товита і книг Макавеїв. Крім того, в переказі Нового Завіту 

зустрічаються епізоди, відсутні в оригіналі і належать церковному Переданню: сюжет про 

введення в храм Пресвятої Богородиці в трирічному віці, заснування міста Києва 

апостолом Андрієм Первозванним, успіння Богородиці. Оповідання ведеться від імені 

автора, що звертається до дітей, по ходу тексту вставлені повчання і повчання - як би 

деякі проміжні висновки з розказаного.  

Звичайно, дитяча Біблія протоієрея Олександра Соколова - це безумовна класика 

жанру . Біблійні сюжети в обробці саме цього автора включені в підручник-хрестоматію 

для п'ятого класу загальноосвітньої школи «У світі літератури» під редакцією 

А.Г.Кутузова. Однак, навіть в адаптованому варіанті цієї Біблії мова для сучасного читача 



  

 

трохи важкуватий («дуже вже відзначена стилем минулого століття» - говорив про цю 

книгу о.Андрей Кураєв), а вставки-коментарі в ряді випадків звучать дещо нарочито, хоча 

іноді дійсно виконують пояснює функцію.  

Книга орієнтована на середній і старший шкільний вік, також цілком годиться і 

дорослим для попереднього знайомства з біблійними сюжетами.  

«Закон Божий для сім'ї і школи» протоієрея Серафима Слобідського  

Перекази Біблії, як неважко здогадатися, є третя частина («Священна історія 

Старого і Нового Заповіту»). Переказ містить велику кількість тлумачень і пояснень. У 

ряді випадків автор не просто викладає біблійну історію, але приводить як підтвердження 

дані науки того часу (середини минулого століття) - наприклад в розділах про створення 

світу або всесвітній потоп. У кінці кожного розділу даються посилання на вірші і глави 

оригіналу. Заповіді і притчі розбираються і пояснюються в ході переказу, хоча в розділі 

«Про віру і життя християнської» десять заповідей Мойсея і заповіді блаженств 

обговорюються окремо і більш детально.  

Найпопулярніша дитяча біблія початку 90-х років минулого століття: була видана 

30 мовами загальним накладом близько восьми мільйонів екземплярів. У публікаціях і 

розмовах часто згадується як «стокгольмська дитяча Біблія» (за місцем видавництва) або 

«блакитна дитяча Біблія» (за кольором обкладинки). У книзі 545 сторінок, кожна 

розповідь займає не більше сторінки і являє собою не стільки переказ біблійних подій, 

скільки їх конспект: пряме цитування великих фрагментів тексту супроводжується 

невеликими коментарями та поясненнями укладачів. Врешті кожного розділу наведені 

посилання на переказує і цитовані вірші і глави Біблії. До безперечних плюсів видання 

можна віднести хороше передмову про історію створення Біблії і розміщені в кінці 

географічні карти та фотографії біблійних місць. 

З якого ж віку пора читати дитині дитячу Біблію? Звичайно, все це індивідуально і 

вирішується батьками, але в більшості церковно-парафіяльних шкіл уроки Закону Божого, 

на яких діти знайомляться з сюжетами Священного Писання, розраховані на учнів п'яти-

шести років. Цього ж року читачів розраховані ті перевірені часом дитячі Біблії, які по 

праву вважаються сьогодні класикою жанру.  

«Моя перша священна історія в розповідях для дітей» священика П. 

Воздвиженського  

Книга священика П. Н. Воздвиженського "Моя перша священна історія ", видана в 

1899 році і що витримала кілька перевидань в дореволюційній Росії, була визнана кращим 

переказом Біблії для дітей того часу.  

Ця дитяча Біблія за обсягом не велика - всього близько ста сторінок. Більш 

докладно представлені події Нового Завіту: з усіх двадцяти п'яти розділів старозавітним 

сюжетів присвячені тільки три («Створення світу», «Вигнання з раю» і «Потоп »). 

Переказ зроблений дуже поетично , і при цьому є. У передмові до першого видання 

йдеться, що книга « просто і цікаво розповідає про всі найважливіші події Старого та 

Нового заповітів - так, щоб діти могли зрозуміти написане, не потребуючи поясненнях 

дорослих»,  що, погодьтеся, важливо!  

У постперебудовну епоху дитяча Біблія в переказі П. Воздвиженського охоче і 

багато разів перевидавалася (і перевидається дотепер) у самих різних варіаціях: різні 

обкладинки, різні картинки, навіть різні назви, від репринт з ятями, точками над i і 

незвичними дореволюційними ілюстраціями до цілком «осучаснених» версій. Однак, 

мова, якою написана книга П. Воздвиженського, настільки характерний, що «ми 

дізнаємося її з тисячі» під будь-яким назвою і в будь-якій редакції:  

«Найголовніші події Нового Завіту в картинках з коротким пояснювальним текстом 

для самих маленьких дітей » С. М. Горбовий  

Книга С. М. Горбовий з такою назвою була видана в 1900 році. Вона теж може бути 

віднесена до дитячої Біблія, хоча являє собою переказ не всієї Біблії, а лише її частини - 

Нового Завіту. Сьогодні ця книга відредагована, і перевидана за назвою  « Євангеліє для 



  

 

самих маленьких».  Розповідь починається з народження діви Марії, закінчується розділом 

про Вознесіння. Глави не довгі, читаються легко, текст не перевантажений незнайомими 

для дитини словами, тому цілком годиться і для діточок молодше п'яти років, якщо 

раптом у них виникне інтерес до євангельських сюжетів .. По ходу переказу зустрічаються 

пояснення.  

У 2009 році у приміщенні Спілки письменників України сталася якщо не унікальна, 

то справді важлива подія — видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» презентувало 

«Дитячу Євангелію. Оповіді про Ісуса». (Вибір оповідей та літературне опрацювання 

Івана Малковича у співпраці з владиками та отцями найбільших традиційних 

християнських Церков в Україні.). Унікальність цієї книги в тому, що вперше видання 

Євангелії благословили предстоятелі усіх найбільших традиційних церков в Україні: 

Української православної церкви Київського та Московського патріархатів, Української 

греко-католицької церкви та ще в 1992 році перше (значно скромніше з поліграфічного та 

художнього погляду) видання книги благословив Патріарх Української автокефальної 

православної церкви Мстислав. 

 

УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ДОБИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

 

Мета: 

- ознайомити студентів з особливостями літературного процесу української 

літератури доби Київської Русі – ХVШ століття, а також розкрити тематичне 

різноманіття творів означеного періоду. 

 

Література: 
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Е.Зубаревой. –  3-е изд. , дораб. – М. : Просвещение, 1989. – 399 с. 

53. Дитяча література. Хрестоматія. Маловідомі твори українських письменників ІІ половини 

ХІХ – першої половини ХХ століття. Навчальний посібник / Упорядник Н.І.Богданець-

Білоскаленко. –– К. : Видавничий Дім “Слово”, 2006. – 256 с. 
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56. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2ч.: навч. посібник / Упоряд.: І.А.Луценко, 
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57. Дитяча література: навчальний посібник / Д.М.Білецький та ін. – К. : Радянська школа, 

1967 – 543 с. 

58. Дитяча література: Теорія. Історія. Практика : навчально-методичний посібник для 

студентів філологів спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти” / Автор-укладач 

Л.О.Бондар – Миколаїв. – 234 с. 

 

Ключові поняття: перекладна література, оригінальна література, героїчний епос, 

літописи. 

 

План 

1.Література доби Київської Русі: 

а) оригінальна література для дітей. 

б) перекладна література для дітей. 

2.Козацькі літописи в дитячому прочитанні. 

3. Творчість Г.Сковороди. 

 



  

 

Література Київської Русі з найдавніших часів свого розвитку має виразно 

церковно-релігійний, християнський характер. І це зовсім зрозуміло: вона була прямим 

наслідком прийняття християнської віри і її основним завданням було служити 

християнській релігії, її поширювати та закріплювати. 

Відтворити у всій багатогранності картину літературного життя Київської Русі 

дуже важко. До нас дійшла дуже незначна кількість пам’яток писемності тієї епохи, може 

сота, а то й тисячна частина, бо основна маса староруських рукописів загинула у 

нескінченних війнах та пожежах. Крім цього переписування й зберігання книг було з 

правила монополією церков і монастирів, які передовсім дбали про твори церковно-

релігійного характеру. 

Отже, між книжками, що разом з учителями християнської релігії прийшли в 

Україну, на першому місці були книги св. Письма і потрібні книги до церковних 

богослужінь; книжки, що прийшли з Болгарії чи Сербії, які були в церковнослов’янській 

мові — переписано, грецькі ж книги — перекладено. Спочатку цими переписувачами 

були приїзжі серби чи болгари, а згодом знання мови чи азбуки засвоювали собі й 

українці, і продовжували це діло. А писання чи переписування книг у тих часах було дуже 

важкою працею. Не писали тоді ще скорописсю, а уставом,3 згодом півуставом, початкові 

букви були звичайно прикрашені різними орнаментами (звіриним, рослинним чи 

геометричним), названі ініціалами. Крім того були ще додаткові рисунки або т.зв. 

заставки. Все це вимагало великої праці й зусилля, а передовсім витривалості. З великою 

пошаною ставились люди до тих, що це робили. А були між ними не тільки ченці, 

священики, єпископи, але й князі та княгині (за свідченням літописця — князь Ярослав 

був великим любителем книжок і вся його сім’я захоплювалась читанням, а при кафедрі 

св. Софії була велика бібліотека). 

 Перекладна література Київської Русі 
У перекладній літературі Київської Русі вирізняємо: 

а)    Книги св. Письма, псалтирі, а найдавнішою цього роду книгою, яка постала на 

українській землі, було Остромирове Євангеліє з 1056-57 pp., зладжене у Києві для 

новгородського посадника Остромира. До цієї категорії треба теж зарахувати псалтирі, 

тобто тексти апостольських листів з поясненнями або т.зв. толкові псалтирі, які наші люди 

залюбки читали. В новішій літературі окремі письменники перекладали їх на живу 

народну мову (Шашкевич, Шевченко, Куліш). 

б)    Широким розголосом втішались писання отців Церкви (як от Івана 

Золотоустого, Єфрема Сирина чи Івана Дамаскина), які не тільки були палкими 

проповідниками християнських чеснот, але залишили по собі збірники своїх поучень. 

в) Улюбленою лектурою в стародавній Україні були збірники, що були релігійного 

або релігійно-світського змісту. Таким найбільш відомим і після Остромирового євангелія 

найстаршим літературним збірником були два Збірники, переписані для чернігівського 

князя Святослава (1073 і 1076 pp.), в них, крім фрагментів св. Письма і писань отців 

Церкви, були теж деякі історичні відомості і показник „ложних” і „праведних” книг. 

Релігійними збірниками були також мінеї (подавали життя святих за місяцями), патерики 

(життя св. отців Церкви за країнами), і дуже скорочені прологи подібного змісту. 

г) Були теж збірники науково-історичного характеру (т.зв. хронографи, палеї, що 

м.ін. подавали відомості від початку світу до новіших часів). Були це переклади з грецької 

мови (І. Малали, Ю. Гамартола, і на них м.ін. взорувався автор «Повісти временних літ»). 

Були теж збірники золотих думок, тобто коротких висловів т.зв. Пчели (бджоли) зі св. 

Письма, писань отців Церкви і античних письменників. 

г) Дуже багатий відділ перекладного письменства творять апокрифи та повісті. 

Перші — це перекази на біблійні теми, про старозавітні й новозавітні біблійні постаті, про 

позагробове життя і т.п. Вони спершу поширювались в усній формі і часто своєю 

інтерпретацією протирічили вченням Церкви і св. отців. Тому Церква їх поборювала і 

вони одержали назву ложних або заборонених книг. Проте вони були дуже популярні, 



  

 

інколи навіть дотепні (як от про Соломонові суди), а сліди їх залишились в українських 

казках та в творах деяких українських авторів. Таким найбільше популярним і відомим 

був апокриф про „Мандрівку Богородиці по мукам”. У цьому, сповненому багатством 

ярких картин і буйної уяви, творі. Божа Мати в товаристві архангела Михаїла і 400 ангелів 

відвідує грішників у пеклі. 

Подібно як апокрифи, так і повісті були витвором буйної уяви. Деякі прийшли до 

нас з Візантії і мають своє джерело на Далекому Сході в арабських та індійських казках. 

Такими повістями є «Варлаам і Йоасаф», (де м.ін. є притча про однорога, яку використав 

Франко в своїй «Притчі про життя»). Іншими улюбленими повістями були: «Троянська 

вийна», «Олександрія», «Індійське царство», «Стефаніт і Іхнілат» і ін. Окреме місце серед 

пам’яток перекладної літератури займають твори природничого і географічного змісту (як 

от «Фізіолог», «Шестиднев», чи «Християнська топографія Косми Індикоплава» (в яких 

природничо-наукові питання були підпорядковані тодішньому теологічному вченню). 

 Оригінальна література Київської Русі 
Хоч перекладних творів на Русі в ХІ-ХІІ ст. було багато, проте перше місце 

належить оригінальній літературі Київської Русі. У них бо найсильніше відбито народні 

традиції, національну самосвідомість і прагнення володарів Київської Русі відстояти свою 

незалежність у боротьбі так зі зовнішніми ворогами (кочовиками), як і внутрішнім 

роздробленням і від осередковими силами. У ній відзеркалено моральні й духові сили 

українців київського державного княжого періоду. 

Майже вся література Київської Русі в період її розвитку (особливо за часів кн. 

Ярослава Мудрого — 1019-54 і Володимира Мономах), пройнята величчю руської землі, 

гордістю на княжу Русь і бажанням зберегти її фізично й духовно, на високому 

моральному рівні. Найкращим свідоцтвом цього є літописи. 

Коли ж йдеться про початки оригінальної творчості, то вона передовсім 

віддзеркалює глибоко-релігійний світогляд перших письменників, якими тоді були 

освічені монахи і взагалі духовенство. 

Вже перекладна література у формі життєписів святих і інших збірників 

церковного й морального змісту, скріплювала християнські ідеали й поглиблювала 

релігійний світогляд народу. Ця перекладна література причинилась до поглиблення 

аскетичних уподобань, до постання численних монастирів та розвитку монашого життя, а 

в парі з цим до освіти-знання і виникнення власної оригінальної літератури. Отже 

подибуємо літературу вже в ХІ-ХІІ ст. у формі перекладів чи перерібок, у які автори дуже 

часто вводили, відповідно до свого смаку, зміни чи доповнення. Це було своєрідне 

ународнення чи українізація чужих імпортованих тем-сюжетів і з цього згодом 

розвинулась оригінальна література. Хоч не всім творам того часу судилось дійти до 

наших днів, проте все те, що дійшло, є свідоцтвом творчої сили та таланту даних 

письменників. 

Серед перших творів літератури раннє-київського періоду XI ст.,4 на передове 

місце висувається постать першого київського митрополита-українця Іларіона, автора 

дидактично-теологічного твору «Слово о законі і благодаті». Обраний в 1051 р. за 

старанням кн. Ярослава Мудрого на митрополичий прес-тіл, Іларіон був високоосвіченою 

людиною, талановитим письменником, видатним промовцем і публіцистом. Його «Слово» 

присвячене похвалі великому князеві Володимирові й прославленню хрещення України. 

Після короткого риторичного викладу історії Старого Завіту (тобто „закону”), автор 

переходить до „благодаті”, а під цим словом розуміє він християнську віру, мовляв. Бог 

дав людям закон, щоб підготовити їх до благодаті, щоб не покланялися ідолам, а вірили в 

єдиного Бога, прийнявши „молоко благодаті — хрещення”. А приніс це „молоко 

благодаті” великий кн. Володимир і йому присвячена друга частина, пройнята великою 

любов’ю до української землі. Прославляючи цього князя, що, за словами Іларіона не в 

будьякій невідомій землі княжив, а в руській, що „про неї чули і знають на всіх кінцях 

землі”. В ораторськім запалі автор звертається до покійного князя словами: „Встань, о 



  

 

чесна главо, від гробу. Встань, проснися, бо ти не вмер, а спиш, до загального всім 

воскресіння. Встань і подивися на свого наслідника, на місто твоє — Київ, який сяє 

величчю». . . 

Другим визначним письменником був один з основоположників Києво-

Печерського монастиря і його ігумен (друга половина XI ст.) Феодосій (Печерський). Він, 

як письменник і церковний діяч, мав великий вплив на тодішню провідну верству і на 

князя (Ізяслава Ярославича), був його дорадником. Він теж значно причинився до 

розвитку чернечого життя на українських землях, (основником якого був св. Антоній 

Печерський), зокрема Печерського монастиря, що в той час був не тільки центром 

релігійного життя, але й освіти. Окремою заслугою Феодосія було те, що він завів лад і 

порядок у житті ченців, увів Студитський устав, що був практикований грецькими 

монахами і був дуже строгий, і самий служив прикладом найвищих чеснот й аскетичного 

життя. Він теж започаткував при монастирі бібліотеку, а як автор відзначився своїми 

поученнями для „монашої братії” та повчальними посланнями «Про віру латинську», в 

якій повчав князя Ізяслава, як треба вести себе з поляками-латинянами, що проявляли 

агресивні плани супроти Києва. 

До цього часу треба віднести теж складення оповідань про свв. Бориса і Гліба, 

убитих Святополком Окаянним, яких згодом Київська Церква канонізувала (1071 p.). 

Культ убитих братів, які відзначались глибокою релігійністю й винятковою людяністю, 

був великого поширення і цьому завдячуємо життєпис обох братів, якого автором був, 

мабуть, печерський монах Яків Мних. Ці оповідання є доповнені церковними легендами 

про посмертні чуда убитих і вони ввійшли в «Чтенія про князів мучеників», яких автором 

є відомий своєю великою освіченістю — літописець Нестор. Він теж є автором твору 

«Життя Феодосія Печерського». З цього твору довідуємося про суспільно-національну 

роль Києво-Печерського монастиря, його взаємини з княжою владою, про побут і життя 

ченців, бояр, купців і т.п. 

Дуже цінною пам’яткою староукраїнської літератури є «Поучення Володимира 

Мономаха дітям», що від свого батька Всеволода (одного з найбільше освічених князів, 

що знав п’ять мов) перейняв замилування до книжок і освіти. Поміщений в 

Лаврентіївському літописі «Поучення» це своєрідний заповіт-послання батька дітям і 

складається з трьох частин: релігійних правил, вказівок для князя і життєпису самого 

автора, що має служити дітям прикладом і наукою. Це «Поучення» нагадує звернення кн. 

Ярослава Мудрого в передсмертний час до своїх синів: 

…..Ось я відходжу від світу цього — говорить Ярослав, — а ви, діти мої, майте між 

собою любов, бо ви є брати одного отця і одної матері. 

Якщо будете жити в любові між собою і Бог буде з вами, підкорить вам 

противників ваших і ви будете жити спокійно . . . Якщо будете жити в ненависті і 

роздорах, то самі загинете і загубите землю батьків і дідів своїх, придбану їхньою 

великою працею**. . .. 

Але «Поучення» Мономаха охоплює ширше коло політичних питань. Воно разом з 

іншими творами цього часу (як от «Повість временних літ») становлять політичну 

програму кн. Володимира Мономаха, який турбувався за внутрішній громадський мир у 

державі та за її зовнішнє положення. 

До часів кн. Мономаха належить теж опис мандрівки до св. Землі ігумена Данила 

(«Житіє і хожденіє Данила Рускиє земли ігумена»). Йдучи за поширеним тоді в Україні 

звичаєм, ігумен одного з чернігівських монастирів, Данило, відбув подорж у св. Землю, 

перебув там два роки (1106-08) і з цієї мандрівки залишив нам спомини, що їх названо 

«Паломником» ігумена Данила. У цьому творі він дуже докладно описує свою подорож з 

Царгороду до Єрусалиму, його околиці та інші св. місця, переплітаючи свій твір 

переказами й легендами. Має цей винятковий твір подвійне значення: автор дає докази 

свого великого патріотизму і щирої любові до руської землі та від її імені ставить світла 



  

 

на Господньому гробі; його опис має науково-географічне значення і є перекладений на 

кілька мов. 

Іншою, дуже популярною книгою в Україні того часу, був «Печерський Патерик», 

пам’ятка агіо-біографічного письменства, а його темою життя-подвиги і чуда печерських 

ченців. А що Києво-Печерська лавра була тоді головним центром культури, ця пам’ятка 

має важне значення для пізнання життя в давній Україні. 

Крім тодішнього Києва (XII ст.), центрами освіти і літературної творчості стають і 

інші міста (як от Турів чи Смоленськ) та міста галицько-волинської землі. Тут створилися 

місцеві літописні зводи, розвивалась повчальна література. До таких саме пам’яток 

належить «Слово» єпископа-проповідника 

Кирила Турівського, (прозваного другим Золотоустим, а його проповіді 

унаслідувалися ще в XVII-XVTII ст.), та Клима Смолятича, другого, після Іларіона, 

українця, що засів на митрополичому престолі і, за свідченням літопису, був книжником і 

філософом, якого досі не було на українській землі. 

 Слово о полку Ігоревім 
Найвизначнішим твором староукраїнського письменства, що „наче б перлина 

уквітчало нашу давню літературу” було «Слово о полку Ігоревім», виняткова пам’ятка 

літератури київського періоду, якій посвячено дуже багато наукових студій і перекладів 

на літературну українську та інші мови світу. Віднайдено цей знаменитий твір у 

рукописному збірнику з кінця XV і початку XVI ст. в одному з монастирів на 

Московщині; збірник переписаний у 1800 р. видано друком, а самий рукопис, який 

скопійовано, згорів під час пожежі Москви у 1812 р. Про автора «Слова» нічого певного 

не знаємо. Правдоподібно був це княжий дружинник, сучасник описуваних подій, людина 

не тільки великої освіченосте, але й великого поетичного таланту, при тому щирий 

патріот своєї землі. Досліди виявили, що «Слово» було написане в 1187 p., а темою його є 

трагічний у наслідках похід українських князів проти половців. Цей похід, докладно 

описаний в Київському літописі відбувся у 1185 p., а брали в ньому участь українські 

князі, яких очолював у поході Новгород-Сіверський князь Ігор Святославич. 

Київський літопис у простій хронологічній формі розказує про те, як, не дивлячись 

на зловіщі знаки природи, Ігорове військо вирушило в похід; як у першій зустрічі 

розгромило половців і взяло добичу, а в другому бою, що тривав цілу добу, половці 

вибили майже все Ігорове військо, князів взяли в полон, з якого згодом самому Ігореві 

вдалося втекти. Всі ці події геніальний автор відтворює в яскравих, високо-поетичних 

картинах, при чому дуже часто вдається до багатої народної символіки і надає природі в 

розвитку подій великого значення. Автор цього лицарського епосу виявив теж свій 

політичний світогляд, свої мистецькі й естетичні погляди сучасника та, імовірно, учасника 

цих драматичних подій. 

Провідна думка цього епосу є слава й честь української княжої держави, яку 

нерозважні князі наражують на небезпеку й занепад, вибираючись, ради своєї особистої 

слави, в небезпечні й необдумані походи. Цей епос сповнений мистецькими описами 

природи, що ввесь час грає активну роль, самого походу, відваги й мужності князів, а всі 

картини навіяні чарами справжньої поезії, в якій слідні відгуки українських народних дум. 

«Слово», як поема, мало великий вплив на українську та інші слов’янські 

літератури, мало багато наслідувачів і перекладачів. Згадати б тільки перший переклад на 

українську літературну мову М.О. Максимовича, а згодом переклади М. Шашкевича, І. 

Франка, Т. Шевченка, А. Метлинського, М. Костомарова, П. Куліша, а з новіших М. 

Рильського» С. Гординського, М. Мельника та інших. 

Довго і різними дослідниками оспорювана автентичність «Слова» була остаточно 

доведена іншими літературними пам’ятками з пізнішого часу, пам’ятками, на яких, без 

сумніву, видний вплив «Слова». 

Цікавим літературним твором Київської Русі є «Слово Данила Заточника» у двох 

списках з XII і XIII ст., що має форму прохання прогнаного з княжого двору дружинника, 



  

 

простити йому провини і вернутися з заслання. Взороване на грецьких зразках містить 

воно цілий ряд думок про багатих і бідних, розумних і нерозумних, про добрих і злих іт.д. 

Крім цього в основі «Слова» лежить ідея сильної княжої влади. Автор ідеалізує князя, 

якому виголошує панегірики на подобу старовинних «Пісні пісень». 

 Усна народна творчість у Київській Русі 
Цей найбільше стародавній і багатий жанр передісторичної України продовжував 

розвиватися теж у нових умовинах духового життя. До речі, не легко воно встановити 

якусь точно означену межу між цим прадавнім і новим циклом усної народної 

словесності. Дослідники літератури цього періоду все таки встановили певні особливості 

фольклорних прозових жанрів, якими були: казки, перекази, легенди, а теж приказки, 

прислів’я, загадки. Вони виникнули ще в передісторичній добі, поступово змінялись, 

доповнювались, набирали побутових елементів і в зміненому виді дійшли до наших часів. 

До найстарших треба віднести казки про тварин, наділених специфічними рисами 

людської поведінки; окрему групу творять фантастично-пригодницькі та героїчні казки, 

які відображають звичайно боротьбу людини зі звірями й темними силами природи. 

Відображена в них віра в силу заклять, в магію слова і т.п., а інші мають знову етично-

моральну основу, як от напр. «Казка про правду і кривду». Казковими образами та 

мотивами переткані повісті раннього періоду. 

Близько до казок стоять перекази побутового характеру, як от про Кирила 

Кожем’яку, або історичного змісту. Історичні народні перекази стали навіть одним з 

джерел староруського літописання (як от про розселення слов’ян чи про заснування Києва 

трьома братами). 

Близько до переказів стоять легенди пізнішого походження і пов’язані з 

християнською тематикою (як от легенда про подорож св. Андрія — апостола по Русі і 

його благословення київським горам). 

Народна тврорчість цього періоду багата теж на прислів’я і приказки, якими 

переткані літописи, і на загадки, як форма алегоричного вислову, своєрідного 

випробування розумових здібностей людини. 

 Героїчний епос 
Є ще один вид народної творчості, який виникнув у Київській Русі в Х-ХІ ст., а 

саме: героїчний епос у формі т.зв. билин чи старин. Вони пов’язані з такими місцевинами 

як Київ, Чернігів, Галич, Новгород, і в них прославляються подвиги народних героїв-

багатирів. Більшість з них пов’язана з Києвом і кн. Володимиром („красним сонечком”). 

Це були історичні пісні з княжої доби, які своїм змістом відносяться головно до боротьби 

давніх українців з навалою степових кочовиків: печенігів-торків-половців. Але билинна 

традиція в Україні згодом завмерла (задержалась вона в північно-руських теренах), а 

тільки незначні відгомони билин подибуємо у пізнішому українському фолькльорі. У 

цьому відношенні треба тут згадати легенду-пісню про «Михайлика і Золоті ворота», що 

має кілька варіантів і якою займалися довший час різні дослідники (як от В. Антонович 

чи М. Драгоманів). На думку дослідників ця легенда є фрагментом якоїсь епічної пісні чи 

думи про київського багатиря з часів Батієвого нападу або і з пізніших часів. 

Перше, що впадає в очі, коли читаєш з відомлення М. Ковалинського, — це те, що 

він виразно розрізняє у Г. Сковороди "Розмисел про поезію" і Керівництво". "Розмисел", 

напевне, втрачено (очевидно, саме над  І2 ним "попрацювали" миші) — то була, з усього 

видно, теоретична частина курсу, мабуть, невеликого розміру, втім і це невідомо, тож 

говорити більше про "Розмисел" і справді не випадає. Значно цікавіше питання, що собою 

являло Сковородинське "Керівництво до мистецтва поезії", -=■ на мою думку, це було-

ніщо інше, як віршовані зразки цього мистецтва, якими Г. Сковорода практично вказував 

на можливі розміри, культивовані в українській поезії протягом століть; беру на себе 

сміливість твердити, що ці зразки поет написав сам, більше того — ці вірші збереглися 

іТзвійшли до збірки "Сад божественних пісень". 



  

 

Знаємо цілком певно, що Г. Сковорода не послухав порад і заперечень єпископа Н. 

Сребницького, залишився при своєму переконанні, а згодом, упродовж подальшого життя, 

удосконалював "Керівництво" і, дописуючи нові й нові вірші, створив своєрідний 

підручник поетики. Отже, саме збірка "Сад божественних пісень" — це не тільки 

універсальна 

картина поглядів самого мислителя, створена цілком у традиціях українського 

бароко але й універсальна розкладка поетичних розмірів. Творячи збірку, автор не просто 

з'явив свої емоції, але й склав справді "Керівництво до мистецтва поезії", яке дає поняття 

про всі можливі в тодішній нашій поезії віршовані розміри та строфи. Першим фактом, що 

дозволяє поставити такий постулат, є те, що всі ЗО поезій "Саду" розмірно не дублюють 

одна одну, написані не тільки по-різному, але й подають зразки найрізноманітнішої 

побудови твору. Отже, поет фіксує тут наявні поетичні форми» в українській поезії бароко 

і вносить сюди цілий ряд нововведень-пропозицій, у який спосіб можна різноманітити 

строфу, римування й чергування розмірів. Із цього погляду збірка "Сад божественних 

пісень" унікальна
13

. 

І справді, поет ніде не повторив у своїй збірці однієї й тої ж побудови строфи, що 

не є випадком, бачимо тут свідомий авторський замір, а робити це в поета могла бути 

тільки одна причина: його "Сад" і явив собою "Керівництво до мистецтва поезії". Отже, в 

невеликій поетичній книжці ми вимічаємо цілу систему, притому досить складну, 

строфобудування, і лише кілька пісень написано традиційно просто — це тоді, коли 

вживається чисте використання того чи іншого розміру(7—7 у пісні 3 і 7—6 у "Мелодії", а 

також 8—7 у пісні 24). Не важко помітити, що в "Саді божественних пісень" вживаються 

всі типи силабічного вірша з широким діапазоном кількості складів у рядку— від 

чотирьох до шістнадцяти; відсутній тут тільки так званий складний леонінський вірш (5—

5—6) із внутрішнім римуванням, досить поширений у практиці українського віршування 

бароко, але простий леонінський, зокрема часте внутрішнє римування, вжито, так само 

використано елементи сапфічної строфи, а в пісні 8 і саму сапфічну строфу (римовану 

примінено до слов'янського віршування). 

Знову-таки Григорій Сковорода значною мірою використовує формальні 

досягнення не тільки академічної поезії, яка творилася за традиційними поетиками, але 

передусім так званих "пісень світових", які мають усі ознаки штучного, авторського 

складання; отже, використовує досвід тієї поезії, яка виходила за регламентаційні межі 

київських поетик і розвивалася саморушно, хоч і не без урахування академічної культури. 

Ця поезія тісно сполучалася з українською народною піснетворчістю, елементи якої 

відмічаємо і у Г. Сковороди. Окрім того, поет широко вживає восьмискладовий вірш, який 

тонізувався стихійно, що наближає його поезію до силабо-тонічної, але це зовсім не 

значить, що Г. Сковорода силабо-тонічну систему впроваджував. Практика пере-

співування пісень Г. Сковороди Василем Капністом може свідчити про . те, що в другій 

половині XVIII ст. силабічна система" віршування публіку вже не задовольняла, не 

задовольняли й книжна українська та слов'янська літературні мови, яких уживав Г. 

Сковорода у своїй збірці. Отож Василь Капніст і вирішив деякі поезії Г. Сковороди" 

подати із силабо-тонічному-віршуванні, вже тут, можливо, й справді, користуючись, 

приписами М. Ломоносова, а мову пісень наблизив до російської — тенденція, яку чітка 

фіксуємо в тому часі; зрештою бачимо її вже у" - філософських творах самого Г. 

Сковороди й пізніших його віршах. Знову-таки поет уводить у поетичну техніку цілий ряд 

новин чи рідковживаної строфіки: перехресне римування, чергування жіночих та чолові-

чих рим, творить власної конструкції строфи, значно ширше, ніж його попередники, 

використовує внутрішнє римування. Можна цілком певно твердити, що в жодного поета 

українського бароко, навіть у таких вельми вправних версифікаторів, як І. Орновський 

чи П. Орлик, не знаходимо такої ритмічної й строфічної різноманітності, як у Г. 

Сковороди, тому не можна не зазначити, що "Сад божественних пісень" таки творено зі 

спеціальним завданням і не інакше, як практичний посібник із техніки віршоскладання. 



  

 

Отже, перед нами своєрідна поетика у зразках, антологія відомих в українській бароковій 

поезії віршованих розмірів, за допомогою якої Г. Сковорода як педагог із покликання міг 

навчати науки поезії молодь. Згадаймо ще раз слова М. Ковалинського: Сковородинські 

підручники з поетики від традиційно уживаних були "простіші і зрозуміліші для учнів та 

й зовсім нове й точне давали про_ неї поняття", — наш аналіз цілком підтверджує цю 

тезу. 

І ще одне важливе. Збірка "Сад божественних пісень", як вважають учені, 

складалася від 50-х років по 1785-й, хоч більша частина віршів написана була в роки 60-ті. 

Коли згадати, що Г. Сковорода викладав поетику в Переяславському колегіумі в 1751 p., а 

з 1759 р. був учителем поетики в Харківському колегіумі, маємо всі підстави твердити, що 

"Керівництво до мистецтва поезії", створене в Переяславській колегії, було тільки 

ембріоном повної, докладно розробленої системи, яку фіксуємо в "Саді божественних 

пісень", при викладанні ж у Харківському колегіумі ця система була вже майже 

сформована; в подальші роки, мріючи повернутися до улюбленого вчителювання, 

мислитель її тільки вдосконалював, отже, дата 1785 рік може свідчити про кінець цієї 

роботи. З іншого боку, як я вже казав, збірка була поетичним викладом філософських ідей 

Г. Сковороди, так само як і "Байки харківські" — збірка ідей у притчевому викладі, а не 

просто збірка байок. Цей дуалізм не був взаємозаперечним, згадаймо слова з "Розмови 

п'яти подорожніх про істинне щастя в житті": "Дві хлібини, два будинки і дві одежі: 

два роди всього є, всього є по двоє..."
14
. Отже, "Сад божественних пісень" — це ніби два 

будинки: один — це виклад думок мислителя, а другий — "Керівництво до мистецтва 

поезії". 

Аналіз поетичних творів Г. Сковороди із формального боку цілком певно свідчить, 

що поет глибоко знав українську барокову поезію і не тільки засвоював її традиції, що 

творились у віках, але й виявив себе реформатором поетичної техніки. Недаремно ще в 

Переяславському колегіумі, коли написав "Розмисел" і "Керівництво", він подавав поети-

ку "таким новим чином, — як писав М. Ковалинський, — що єпископу здалося дивним і 

невідповідним до давніших, старовинних звичаїв"
15
. І справді, ніхто ні з його 

попередників, ні з його сучасників подібного "Керівництва" не створював (хіба І. 

Величковський — "Молоко"): київські академічні поетики писалися за відомими й 

авторитетними зразками, Григорій же Сковорода ні за якими зразками не пішов, а створив 

свій підручник за власним уподобанням та розмислом. 

Не зайве буде- розглянути й основні мотиви "Саду божественних пісень", аби 

думка про те, що ця збірка є викладом основних філософських ідей Г. Сковороди у 

поетичній формі, не виглядала голослівно, тобто що тут оформлювалися ідеї, - які пізніше 

ляжуть в основу його філо' софських трактатів.  

Думка пісні 1 живу смерть породжує той, хто живе злом; душу такого чоловіка 

палить голод, а той, хто взяв іго добра, живе яснодушно. В пісні 2 поетзакликає 

вивиситися над мертвотністю нікчемних справ, щоб обновити радість, як швидколітний 

орел. У пісні 3 славиться той, хто переміг печаль і в кого душа стала садом, що дає плоди. 

У пісні 4 віститься, що дух свободи народжує нас у нас же самих. Пісня 5 з'являє, що, 

пізнавши "небесний секрет", людина виростає в досконалого мужа. У пісні б ідеться про 

зерно, яке, зігнивши, дає проріст і сторичний урожай, тобто людина творить живе діло 

світу, переходячи навіть смерть. У пісні 8 африканський олень, уражений отрутою, мчить 

у гори, щоб знайти життєдайне джерело і зцілитися (один з улюблених символів Г. 

Сковороди). Пісні 9 і 10 говорять про людські пристрасті й різномис-ля, які руйнують 

людину, про ненаситне'накопичення багатства. "Хто ж плює на її (смерті) гостру сталь?" 

— запитує поет і відповідає: "Той, чия совість — як чистий кришталь!" 

Навіть з аналізу цих перших десяти поезій "Саду божественних пісень" цілком 

ясно, що перед нами трикутник: зло (кривий шлях), яке „ приносить задоволення 

ілюзорне, а потім — печаль, сум, невдоволення; добро, в якому нелегко жити, але яке дає 

радість душевну, спокій та задоволення; і людина, що стає гіа середохресті й має вибрати, 



  

 

куди їй іти. Оце питання — куди людині йти і як очиститися, як здобути їй не чини, 

багатство й матеріальне благополуччя, а душевний мир, радість, ояснення — і стає однією 

з основних ідей не тільки поезії Григорія Сковороди, але і його байок, а затим і всіх його 

філософських трактатів. 

Подальший десяток поезій продовжує розвивати філософські ідеї мислителя. У 

пісні 11 протиставляється плотське (матеріальне) духовному, ідеальному, Богові й 

віститься про змагання цих двох начал. Пісня 12 говорить про те, що людська цивілізація з 

її містами та багатством суперечна природі людини і взагалі людині, яка має йти "на поле 

жити", тобто повернутися до природи. Пісня 13 продовжує цю тему і є хвалою Природі, 

міста ж з їхньою штучною величчю заперечуються. Пісня 14 вістить про непостійність та 

ілюзорність світу і слави — ліпше жити в пустелі. У пісні 15 поет знову повертається до 

теми смерті, але своєрідно: смерть Божа — це кінець земної мудрості й початок небесної 

слави, а продовження цієї теми — воскресіння, почуття чистого неба (пісня 16). Але 

наступний вірш — втеча від моря життя, що кипить, як Червоне море, і ця втеча знову до 

природи, у тишу й спокій —: пісня 18. Але й тут героя сягає "проклята нудьга", йдеться 

про потребу боротьби з нею при Божій допомозі (пісня 19). Пісня 20 — гімн душевній і 

сердечній чистоті, непорочності й невинності, заклик будувати в душі чудовий град. 

Нарешті, третій десяток пісень подає низку нових ідей. Це пошук щастя у світі 

(пісня 21), потреба шукати вічних цінностей (пісня 22), про ставлення до часу і його 

використання (пісня 23), ще раз про спокій душевний і боротьбу з печаллю (пісня 24); три 

пісні з присвятами Г. Якубовичу, І. Козловичу та І. Миткевичу — типові по суті своїй 

панегірики, але з думкою Сковородинівською: достойна людина на достойному місці — 

то світові й країні радість (пісні 25—27). Пісня 28 має авторську розшифровку: "Про 

таємну в середині і вічну веселість боголюбних сердець", тут свідчиться, що щастя 

залежить здебільшого від самого себе. І знову ловтор: про життя, як бурливе море, і 

бажання-з того моря врятуватися (пісня 29). Підсумкова пісня ЗО ніби поєднує в собі 

основні попередні теми збірки: про час, печаль, доброту, життя в Бозі, задоволення малим 

і запевнення, що смерть "не шкода — спокій", тобто маємо повернення да теми першої 

пісні, в якій також ідеться пре смертьТ    — 

Так само, як був традиційний Г. Сковорода в системі віршування (водночас 

традицію по-новому, творчо засврюючи),так цілком _традиційний він у виборі своїх тем: 

барокова українська поезії всі перечислені мотиви розробляла докладно, притому в 

різному часі. Оригінальність Г. Сковороди тут у тому, що поет усі відомі мотиви, часто 

запозичені з літературних джерел, з античних авторів, із Біблії, давніших українських 

поетичних творів (а таке чинити не тільки дозволяли, а й рекомендували тодішні 

поетики), з'єднав у власну мислитель-ну систему, тобто надав своїм поезіям сили 

універсального погляду на світ та людину, зачіпаючи найкардинальніші проблеми 

людського буття 

і світобудови. Коли узагальнити все сказане, то про що вістить Г. Сковорода? Про 

мистецтво жити у цьому світі, залишитись у ньому душевно чистим і мистецтво, зрештою, 

вмерти. Це були ідеї не самого мислителя, їх проповідували християнство та й уся 

барокова література. Г. Сковорода ніби підсумовує досвід розмислів своєї доби про світ, 

який існував до нього і за нього, й застосовує цей досвід до власного "я", тобто наближає 

його до безпосереднього буття людини і на цій основі вибудовує своє моралістичне 

вчення, свою науку жити в цьому важкому й складному світі. Тобто поет не тільки мислив 

і пізнавав світ, але бажав утримати в ньому чистоту власного "я", а тим самим допомогти 

вчинити це іншим. Згадаймо щодо цього чудовий афоризм Григорія Сковороди: "Копай 

всередині себе криницю для тієї води, яка зросить і твою оселю, й сусідську"
16

... 

...Але ми не завершили розповідь про перебіг подальшого життя Г. Сковороди 

після невдачі в Переяславському колегіумі. Він знову повернувся до академії, згодом 

працював домашнім учителем у поміщиків Томар, від яких тікає, бо його зневажили. Із 

1759 р. викладає у Харківському колегіумі, але знову змушений покинути педагогічну 



  

 

роботу, бо не може й не хоче улягати вимогам, суперечним його натурі. У 1768 р. його ще 

раз запрошують викладати у Харківському колегіумі, але знову звільняють. Решту 25 

років поет і філософ проводить у мандрах, зупиняючись то в одного, то в іншого 

знайомого чи свого прихильника, і це тяглося аж до смерті 9 листопада 1794 року. 

"Харківські байки" письменника так само складаються із ЗО творів, як і "Сад 

божественних пісень". Писалися вони у 60—70-х роках XVIII ст. Перші 15 байок було 

створено приблизно в 1769 p., решту закінчено в селі Бабаях, як про це свідчить 

передмова, в 1774 р. На цей час поет-фїлософ уже зовсім відійшов від педагогічної 

діяльності, він не тільки продовжує укладати "Сад божественних пісень", але й створює 

ряд філософських діалогів: "Наркіс, пізнай себе", "Асхань, книга про пізнання себе", "Дві 

бесіди наречені Сіон", "Діалог чи розмова про стародавній світ", "Розмова п'яти 

подорожніх про істинне щастя в житті", — тут Г. Сковорода практично вже оформив 

коло своїх думок. 

Це й уможливило довершити книгу байок, адже мислитель, як ми вже казали, з 

їхньою допомогою хотів спопуляризувати, перевести на мову притчі власні думки й 

погляди на світ. "Друже мій, — пише він у передмові, — не зневажай байкослів'я! Байка й 

притча — одне й те ж. Не за гаманом осуджуй скарб, а справедливим судом суди. Байка 

тоді буває погана й баб'яча, коли у простій і смішній своїй шкаралущі не ховає зерна 

істини, схожа на горіх-свищ..." І далі: "Цей забавний і фігурний рід писання був 

найліпший для стародавніх любителів мудрості. Лавр і взимку зелений. Так мудрі й у 

іграшках розумні, і в брехні істинні. Істина в гострому їхньому позирі не здаля бовваніла 

так, як простим умам, але ясно, як у дзеркалі, з'являлася". 

Г. Сковорода будує свої притчі за певним, цілком усталеним зразком. Це прозаїчна 

історія, подана здебільшого.. у діалогічній формі, й завершується вона логічним 

висновком, що- його письменник називає "силою". Кожна така "сила"—мисельне резюме 

притчі. Всі ж вони — ніби живі ілюстрації до філософських постулатів Г. Сковороди. 

Загалом же, тут перед нами, як і в "Саді божественних пісень", постає той-таки трикутник: 

зло, добро і людина на роздоріжжі (в даному разі у тваринному образі) — вона має 

вибирати собі шлях прямий чи кривий. 

Митрофан Довгалевський у своїй поетиці "Сад поетичний" писав: "Що таке байка? 

Відповідаю: байка — це неправдивий або видуманий твір, який, проте, виражає певну 

істину. Так, байки Езопа містять у собі певні повчання, які стосуються характеру 

людини"
18
. Серед кількох видів байок М. Довгалевський визначає моральну байку, або 

аполог, що приписує людські дії та вчинки тваринам та диким звірам, — саме таким 

типом байки користується Г. Сковорода. Загалом байка, зокрема прозаїчна, була 

традиційним жанром у давній українській літературі, про що ми докладно говорили в 

окремій розвідці про байки. Говорили також, що не лише байку-аполог розробляв Г. 

Сковорода, але й байку-притчу, користуючись при цьому приписами, тодішні» поетик. 

«"Харківські байки" Г. Сковороди, — пише дослідник цього жанру В. Крекотень, — 

природно завершують собою "прозовий період" у розвитку української байки»
19

. 

Учні часто дивуються, паралельно вивчаючи творчість І. Крилова та Л. Глібова, з 

подібності сюжетів обох байкарів, а оскільки І. Крилов жив раніше, звинувачують Л. 

Глібова в неоригінальності: мовляв, він запозичував свої сюжети від Крилова. Не 

враховується при цьому, що й сам І. Крилов писав свої байки на сюжети позичені. Тут ми 

маємо один із прийомів літератури давньої, коли позичати сюжет уважалося за ознаку 

начитаності й культури: учням класу поетики тодішніх колегіумів та академій давався 

зразок (здебільшого античного автора), і на відомий сюжет писався твір власний. Для 

української літератури XVII—XVIII ст. таким авторитетом у байці вважався Езоп, тобто 

езопівські сюжети панували в українській байці майже цілковито, вони лише 

переказувалися по-різному. Г. Сковорода не був тут винятком. Він запозичував сюжети, 

перетлумачуючи їх по-своєму, поєднував чужі фабули 



  

 

із власними або ж відштовхувався від чужих. Водночас письменник створив шерег 

сюжетів оригінальних, яких ми не знайдемо в жодного байкотворця. Отже, позичав Г. 

Сковорода сюжети, як і його попередники, в Езопа ("Жаби", "Орел та Черепаха", "Чиж 

та Щиглик", "Гній та Діамант" тощо), також в італійця Л. Ґвіччардіні (байка "Голова та 

Тулуб"); самостійними сюжетами треба визнати: "Ворона і Чиж", "Мурашка та Свиня", 

"Дві курки", "Оселка та Ніж", "Нетопир і двоє пташенят Горлиці та Голуба", "Щука і 

Рак", "Олениця і Кабан", "Баба і Гончар". Моралізаційні висновки письменник будує за 

двома принципами: короткий афористичний (наприклад: "Багато хто без природи великі 

діла починає, але погано кінчає. Добрий намір та кінець всякому ділу є вінець") або ж 

розлогий — справжній філософський міні-розмисел, як у байках "Зозуля і Косик" чи "Гній 

та Діамант". 

Ми вже казали, що байка тим цікавий жанр, особливо прозова, що вона має форму 

притчі, отже має у короткій фабулі з'явити важливу суспільну проблему. Як правило, у 

байці дія будується на протиставленні двох взаємозаперечних якостей із кінцевим 

моральним висновком. Розглянемо коротко проблеми чи ідеї байок Григорія Сковороди. 

Розсудливість — нерозсудливість (байка 1); зовнішні й внутрішні якості та їхня 

неспівмірність (улюблений мотив Г. Сковороди — байки 2, 4, 13, 28, 29); коли певна 

істота займається спорідненим ділом, вона щаслива, а не-спорідненим — нещаслива 

(байки 3, 7, 18); гармонія світу досягається через єдність (байка 8), але не завжди, інколи 

видима суперечність є ознакою саме світової гармонії (байки 6); ліпше праведна бідність, 

ніж неправедне багатство, бо воно веде до біди (байка 5, 26J; .задоволеність у долішньому 

світі "визначається не кількістю (багатством)^ потребою (байки 3, 10); ідея видимого й-

невидимого, перевага дається невидимому — (байки. 41, 17, 22); всі заняття однаково 

цінні, коли вони до добрив тоді зважати на: престижність і непрестижність професії та 

тільки на свою до неї здатність (байка 12); ліпше бути в пошані одного розумного, ніж у 

тисячі дурнів (байка 14); що може один, не може другий, і це добре (байки 15, 24) —■ ідея 

рівної нерівності; будова дому на камені, а не піску, де під каменем розуміється знання 

(байка 16); природженість до різного визначає різний ступінь бачення світу та речей 

(байки 19, 20, ЗО); протиставлення чесної праці й паразитування (байки 21, 27); подібність 

— це не завжди тотожність, інколи навпаки (байка 23); суперечність між юрбою і 

протиставленою їй вибраною особистістю (байка 25). Отже, у байках Г. Сковороди бачимо 

майже всю суму ідей, які він розробляв у своїх філософських трактатах. 

Григорій Сковорода жив у той час, коли український народ, припинивши вести 

довголітні виснажливі війни, здавалося б міг зажити більш-менш спокійно, але спокій той 

руйнувався через позбавлення свободи. Над, селянином завис зашморг кріпаччини, 

панство зрікалося національного образно кажучи: поспішно скидало кунтуша і червоні 

чоботи для російського" віцмундира й зеленого канцелярського столу. Зникає, власне 

знищується, постійний і надійний прихисток вільнолюбців — Запорозька Січ; життя по-

імператорському регламентується, людину заганяють у відведену їй станову лунку, 

незалежно від її природних здібностей. Пан хоч і дурень, панує, а простий, хоч і мудрий, 

вважається людиною нижчого ґатунку. Народ чимдалі зубожіє, навіть мандровані дяки 

приписуються до церков; від Петра І в країні культивується моральний терор: за 

найменше протидержавне слово людина потрапляла до Таємної канцелярії та фактично 

знищувалася. У суспільстві з'являються елементи застійності: українська культура 

практично була під забороною, занепадає й Київська академія ("школа вільних наук"), бо і 

її прагнуть загнати у лунку, а навчання регламентують. Колишній однокласник Г. 

Сковороди С. Миславський вимітає з академії книжну українську мову й забороняє театр. 

Сама академія поступово перетворюється на становий (для духовенства) навчальний 

заклад. 

Як мав почувати себе у цьому суспільстві Г. Сковорода? Не мав ні маєтків, ні 

прагнення напнути мундир чи рясу, хоч це прагнення, наче хвороба, пойняло усіх 

освічених його сучасників. У той час, коли всі рвалися до посад і російського "дворянства, 



  

 

до маєтків, він проголошує: "Зрівноважений дух, мудра розсудливість та веселість ясна, 

що з верховин своїх на глупоту людську дивиться з осміхом, — ось супутники бідності!" 

Бідність у світі, де "совість не в моді вже, золота б лише набув", де відверто кажуть: "Хай 

я у світі пес, лише б маєтний був", — стає для Г. Сковороди програмою. Він має тільки дві 

сорочки, камлот-ний каптан, одні черевики й чорні гарусові панчохи. Але в його торбі ле-

жали книги, а голова його була освітлена мудрістю. "Жереб мій із бідняками, але мудрість 

маю я", — проголошує він. Цей чоловік будив у своїх сучасників сумління. Про нього 

складають легенди й анекдоти; кожен, кого відвідує, хвалиться тим. Із ціпком у руці, із 

флейтою й торбою, повною книжок, він ходив дорогами України, і сила його духу та 

особистого прикладу була така, що люди не могли не відчувати: цей чоловік хоч, може, й 

дивакуватий у їхніх очах, зі своїм стоїцизмом, невживанням м'яса — особлива людина. 

Недаремно він волів, щоб на його могилі написали: "Світ ловив мене, але не зловив" —

мирський світ справді його ловив. Так, за тодішніми приписами викладач колегії чи 

академії мав бути ченцем. Недаремно тож:, коли Григорій Савич вступив на катедру 

Харківської колегії. Білгородськйй єпископ І.Миткевич, загалом добре настроєний до Г. 

Сковороди, доручає ігумену Г. Якубовичу вмовити Григорія Савича прийняти чернецтво. 

Але чи міг. би він, Сковорода, бувши ченцем, вільно жити й мислити? Мав би стати 

коліщатком того духовного механізму,- який, за його переконанням, приречений на застій. 

Його ж місія була стати коліщам, що працює для великого світового діла. Саме про це й 

вістить письменник у байці "Годинникові колеса". 

"— Скажи мені, — спитало Колесо годинникової машини в Другого, — а чого ти 

гойдаєшся не так, як ми, а в інший бік? 

— Мене, — відповіло Друге, — так зробив мій майстер, і цим я не лише не 

заважаю, але ще й допомагаю, аби годинник мав єдиний шлях по сонячному колу". 

І завершує Сковорода цю байку про самого себе такою "силою": "У людей з 

різними природними нахилами і життєві шляхи різні. Одначе всім їм кінець один: 

чесність, мир і любов"
20

. 

Так, Г. Сковорода не міг ужитись у тому світі, який вимагав, щоб усі коліщата 

рухалися тільки в одному напрямі, — це не тільки суперечило його поглядам, але й не 

дало б йому здійснити одну із найосновніших ідей власного життя: жити так, як учиш. А 

він хотів жити так, щоб у світі панували оці три вічні істини: чесність, мир і любов. 

Годі сказати, що сучасники ставилися до Сковороди тільки негативно. 

Переглядаючи факти його життя, неважко помітити,, що його прагнуть, облагодіяти не раз 

і не в одному місці. Поміщик Томара повертає його до свого дому ледве не силоміць; 

йому часто-густо пропонують ступити на звичний шлях — здобувати чини й достойності, 

— чинили так не з лихого наміру, а наївно вірячи, що цій людині з її розумом і талантами 

неважко досягти й ієрархічних верхів. Ми вже згадували одного з однокласників Григорія 

Савича — С. Миславського, який був хлопцем також із великими здібностями. Бувши 

студентами, обоє змагались у розумі й талантах, але один пішов тим шляхом, на який 

доброчинці справляли Г. Сковороду, і таки став київським митрополитом, а Сковорода 

рушив на шлях супротивний. І дивно розсудила історія: про С. Миславського зараз мало 

хто скаже прихильне слово, а ім'я Григорія Сковороди стало символом мудрості 

українського народу. Отже, життя мислителя склалося так, як він забажав: було в ньому 

багато гіркого й неприємного, але, як сказав він сам: "Природа прекрасного така, що чим 

більше на шляху до нього трапляється перешкод, тим більше воно вабить, на зразок того 

найшляхетнішого й найтвердішого металу, який чим більше треться, тим прекрасніше 

виблискує"
21

. 

Так, він жив як учив. Самостійний, самолюбний, гордий, дивакуватий, убогий, але 

мудрий, будив сумління й научав. "Що життя? — запитував він. — То блукання. 

Прокладаю собі дорогу, не знаючи, куди йти, нащо йти . І завжди блукаю між нещасними 

степами, колючими чагарями, гірськими виступнями — а буря над головою, і ніде 

сховатися від неї. Але, — закінчує він цю трохи невеселу тираду, — бадьорись!" 



  

 

Ось як описав його з розповідей сучасників Ізмаїл Срезневський. Був інок Григорій 

сухий, блідий, довгий, губи пожовтілі, ніби стерлися, очі блищать чи гордістю академіка, 

чи простотою жебрака, чи невинним добродушшям дитини, поступ і постава поважні, 

розмірені. Отак він і ходив дорогами України, несучи вивірену чистоту власних думок, 

свій розум та неспокій, свою науку добра. 
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План 

7. Особливості дитячої літератури кінця ХХ століття. 
8. Сучасні дитячі твори. 

 

Тривалий час вважалося, що книга для дітей має повчати, передавати досвід 

поколінь, виховувати. Дорослі ніби стояли над дітьми, намагаючись донести до їхньої 

свідомості вічні істини та відомості про буття. Згодом, приблизно із середини минулого 

століття, ситуація змінилася: діти на повний голос заявили про те, що вони нічим не гірші 

за дорослих, а може, кращі й розумніші. У вічному конфлікті батьків і дітей дитяча 

література стала на бік останніх. Про це свідчать хоча б герої Астрід Ліндгрен або 

Крістіни Нестлінгер. І тоді вже дорослі відчули, що діти їх не розуміють. 

Але дитяча книга — не лише засіб виховання, її місія — не лише виховувати і 

розважати. Це — унікальна можливість спілкування між людьми. Передаючи не лише 

знання, а й емоційний заряд любові, який рівною мірою необхідний кожному у будь-

якому віці, звертаючись як до дитини, так і до дорослого зарубіжна дитяча література 

останніх двох десятиліть ніби стерла невидимі грані між дитинством і дорослістю. Про це 

свідчать книги Філіпа Пулмана, Девіда Амонда, Жаклін Уілсон (Англія), Ульфа Старка і 

Марії Гріпе (Швеція), Йона Колфера (Ірландія) і Клауса Гагерупа (Норвегія), Корнелії 

Функе і Пауля Маара (Німеччина), Юти Трайберг (Австрія) і Енн Брашерес (США). При 

усьому різноманітті жанрів сучасної дитячої літератури зарубіжжя досить важко 

визначити ту вікову категорію, до якої звертаються ці автори, адже вони однаково цікаві і 

дітям, і дорослим. Ці книги краще за все можна визначити англійським висловом — «for 

young adults» — «книги для юних дорослих», «книги для тих, хто дорослішає». До таких 

належать твори Філіпа Пулмана, Жаклін Уілсон, Йона Колфера, Корнелії Функе, Марії 

Гріпе, Ульфа Старка. 

Найбільш популярною книгою сучасних дітей і підлітків є «Гаррі Поттер». 

Незважаючи на полярність думок (від обожнювання до різкого неприйняття), які викликав 

http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5880
http://rudocs.exdat.com/docs/index-7873.html?page=8
http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/ukr/02_lit_chit.pdf


  

 

герой Джоани Ролінг, мусимо визнати, що маємо дякувати малому чарівнику, кумиру 

сучасних дітей. По-перше, він знову привернув дитячу увагу, розбещену телебаченням, 

комп’ютерними іграми та Інтернетом, до книги. По-друге, врешті-решт з’явився герой, 

який, попри всі свої чаклунські здібності, виявився близьким та зрозумілим дітям своїми 

переживаннями, страхами, проблемами, допомігши їм краще зрозуміти себе і світ, в якому 

вони живуть. А якщо для цього жанр реалізму — затісний, то чому б не покликати на 

допомогу магію і чаклунство, вдало перемішавши жанри фентезі і соціальну сатиру, 

детектив і психологічну прозу, захоплюючий з першої до останньої сторінки сюжет і 

серйозні філософські роздуми про вічні цінності і проблеми буття.  

Усе сказане стосується і всесвітньо відомих книг англійського сучасного 

письменника Філіпа Пулмана, лауреата премії Астрід Ліндгрен 2005 року, чиї твори, 

зокрема тетралогії «Темні початки» та «Саллі Локхарт» («Салли Локхарт», рос. пер.), 

посідають почесне місце серед сучасної фентезі. Створюючи власні фантастичні світи, 

Пулман надає їм риси реальних історичних епох, примушуючи читача замислюватися про 

реальні проблеми. «Книги Філіпа Пулмана — у всякому разі, кращі з них і, перш за все, 

трилогія «Темні початки», — чимось невловимо нагадують братів Стругацьких. Ця 

схожість лежить не в площині сюжету чи стилю і, звісно, не в декларованому 

письменниками «атеїзму». Ця схожість в їх постійному настроюванні на діалог, готовності 

до полеміки, до суперечки, одним словом, до того, що нібито ненароком, поволі змушує 

читача думати, або погоджуючись з доказами своїх опонентів, або висуваючи аргументи 

проти».  

Посперечатися із Гаррі Поттером здібностями і популярністю може і Артеміс Фаул 

— дванадцятирічний вундеркінд, герой серії романів сучасного ірландського письменника 

Йона Колфера. Назвати його позитивним взірцем для підлітків важко, адже саме у ньому 

письменник, за власним визнанням, втілив риси найвидатніших злочинців. Він ніби 

знущається над прагненням до успіху будь-якою ціною. Ах, ви захоплюєтеся всякими там 

Рокфеллерами та Морганами, що розбагатіли шляхом махінацій або навіть прямого 

криміналу? То ось вам юний цинічний, але до біса розумний злочинець, що плює на 

суспільну мораль, зате виходить переможцем! Проте не так вже й просто плюнути на 

мораль без наслідків, адже кожен наш вчинок — це крихти, які зважуються на терезах 

добра і зла? Яка з них переважить? У таку ситуацію потрапляє Мег Фін — героїня твору 

Йона Колфера «Список бажань», малолітня злочинниця, яка гине вже на перших 

сторінках роману, але не може втрапити ні до раю, ні до пекла — шанси однаково рівні. 

Отже, Мег знову відправляють на землю, щоб допомогти старому Лоурі, якого вони 

пограбували із приятелем Ригачкою, виконати чотири найзаповітніші бажання. Без 

нудного моралізаторства, проте з добрим гумором (чого лише варті осучаснені картини 

потойбічного життя!) автор роздумує про сенс життя, проблеми батьків і дітей, 

необхідність прощати і робити добро, відповідальність за свої вчинки... Чи зацікавить 

дітей ця книга? Безперечно, особливо якщо бібліотекарі поводитимуться так, як їхня 

ірландська колега місіс Мерфі — героїня повісті Йона Колфера «Дуже страшна місіс 

Мерфі» («Очень страшная миссис Мерфи», рос. пер.), яка знайшла найефективніший 

спосіб долучання дітей до читання і перетворення їх із книгоненависників на завзятих 

книголюбів. В її бібліотеці не можна ні посміхатися, ні бешкетувати, ні навіть кроку 

ступити з килима, а лише сидіти поруч з книжковими стелажами кілька годин поспіль. 

Хіба не потягнеться малий бешкетник у таких нестерпних умовах за «Томом Сойєром» чи 

«Хоббітом», а прочитавши одну-дві сторінки, не захоче читати ще.  

Як бачимо, проблема дитячого читання вирішується дорослими, причетними до 

дитячої книги, по-різному. Також різні причини примушують вчителя, соціального 

працівника чи художника взятися за перо або пензель (або сісти за клавіатуру 

комп’ютера), щоб спробувати свої сили у царині красного письма. Одна з найвидатніших 

німецьких письменниць сучасності Корнелія Функе, яка багато років працювала з дітьми-

інвалідами, стала письменницею для того, щоб розфарбувати яскравими барвами фантазії 



  

 

світ для тих, хто з дитинства обділений радістю повноцінного життя і спілкування. 

Героями її книг «Король злодіїв» («Король воров», рос. пер.), «Мисливці за привидами» 

(«Охотники за привидениями», рос. пер.), трилогії «Чорнильне серце», «Чорнильна кров», 

«Чорнильна смерть» стали діти і підлітки, а реальний світ переплітається із химерним та 

фантастичним. Так трапилося із героїнею «Чорнильного серця», дванадцятирічною Мегі, 

батько якої, палітурник Мо, володіє чарівною властивістю оживляти героїв тих книжок, 

які він читає вголос. Але ж у книгах існують не лише позитивні персонажі, а такі, як 

жорстокий владолюбний Капрікорн та його підлеглі. У наш час, коли читання замінюється 

споживанням інформації, книги — павутиною Інтернету, а співчуття книжковим героям 

— спостеріганням за захоплюючими сюжетними колізіями, Корнелія Функе розглядає 

книжки як рівноправну частину нашого життя, об’єкт любові, турботи і захисту. Серед 

інших фентезі-історій це фактично єдине зізнання любові до книжки, до паперу, і до 

чорнила, яке літерами вимальовує казкові образи, здатні втручатися у реальне життя.  

Вдумливим читачам адресовані книги відомої сучасної шведської письменниці 

Марії Гріпе, яку небезпідставно називають спадкоємицею Астрід Ліндгрен. Написані ще у 

70-х роках минулого століття, вони стали відомими українському і російському читачеві 

не так давно, адже містична проза Марії Гріпе не вкладалася у рамки соціалістичного 

реалізму радянських часів. Та й взагалі її твори — філософська казка «Діти склодува», 

психологічна повість «Елвіс Карлсон», таємничо-містичні книги «Сесилія Агнес — дивна 

історія» («Сесиллия Агнесс — странная история», рос.пер.) або тетралогія про Кароліну 

(«Тень на каменной скамейке», «Дети теней», «... И белые тени в лесу», «Тайник теней»), 

детектив «Гнойовий жук літає у сутінках» («Навозный жук летает в сумерках», рос. пер.) 

— важко вкладаються у певний жанр. Проте є у них спільні риси, за якими легко впізнати 

твори Марії Гріпе серед інших книг: самотність і неприкаяність героїв, заплутані 

лабіринти людських стосунків, тривога, недосказаність, імпульсивність, баланс між 

реальністю і вигадкою, містикою і філософією.  

Загальновідома істина: книга — джерело знань, за її допомогою дитина пізнає світ. 

Сучасний англійський письменник Девід Амонд, лауреат премії Андерсена 2010 року 

вважає, що дорослі, даючи дітям лише механістичне уявлення про навколишній світ, тим 

самим підрізають крила їхній фантазії. Його книгу «Скелліг» («Скеллиг», рос. пер.) також 

зараховують до жанру фантастики, але сам письменник впевнений, що працює у жанрі 

магічного реалізму, а дива у його книгах — буденними. Хто такий Скелліг? Про це не знає 

навіть герой книги, хлопчик Майкл, який знаходить невідому нещасну істоту у старому 

гаражі. Але ні йому, ні його дивній подружці, чорноокій Міні, не так вже важливо, хто він 

і звідки: вони у міру сил допомагають Скеллігу, годують його, лікують. Добра справа 

змінює світ: врятований дітьми Скелліг допомагає маленькій сестричці Майкла, яка 

народилася із важкою хворобою серця. А сам зникає безслідно, лишаючи дітям питання: 

«Навіщо людині лопатки?.. Невже колись ми вміли літати і звідти у нас росли крила? Ті 

крила, які у жодному випадку не можна підрізати».  

Дитина повинна пізнавати цей світ у всіх його барвах, навіть найпохмуріших, вона 

повинна знати про те, що існують горе, хвороби, смерть — такі думки червоними нитками 

проходять на різних сторінках книжок сучасних дитячих письменників. Хворий на 

лейкемію Мемет із однойменного оповідання сучасного німецького письменника Пауля 

Маара не впевнений, чи зможе він колись одужати. Але у лікарні дідусь Менцель, в якого 

шансів вижити ще менше, аніж у Мемета, радить своєму малому товаришу по нещастю: 

«Немає нічого страшнішого за самий страх! Є один перевірений спосіб позбутися страху. 

Постарайся чітко уявити, що з тобою буде через десять чи двадцять років. Чим ти 

займатимешся. Ким станеш. А якщо в це щиро повірити, то воно обов’язково станеться!». 

І коли збувається заповітне бажання старого Менцеля — зустріч зі шкільним товаришем, 

— це стає найкращими ліками для хлопчика: Мемет яскраво уявляє, чого він прагне у 

житті: «Коли я виросту, то матиму багато-пребагато друзів. І ми будемо гуляти собі на 

сонечку і йти поруч — нога в ногу». 



  

 

Схожу ситуацію описує і сучасний французький письменник Ерік-Емануель Шмітт 

у повісті «Оскар і Рожева Дама» («Оскар и Розовая Дама», рос. пер.). Допомогти 

десятирічному Оскару, змученому хворобою, жахом, розпукою, вже не може ніхто — ні 

лікарі, ні батьки. І єдина людина, яка його розуміє і розумно розраджує — це нянечка з 

лікарні, Рожева Дама, у минулому, за її словами — чемпіонка з боротьби. Саме за її 

порадою Оскар пише листи до Бога і проживає свої останні дні, які випадають перед 

святом Різдва так, ніби один день йде за десять років. Ні, різдвяного дива у цій історії не 

відбувається: Оскар помирає. Але помирає, не лише виростаючи духовно за кілька днів, 

але й допомагаючи іншим людям по-новому подивитися на життя. Саме це не дозволяє 

перетворитися його трагічній історії ні на сентиментальну, ні на жорстоку безнадійну 

розповідь.  

Для того, щоб жити, малій або великій людині потрібна любов. Глибоко нещасні ті, 

які позбавлені її змалечку — саме звідти витоки дитячої жорстокості, цинізму, душевної 

черствості та егоїзму. «... Я пишу про знедолених дітей, які не мають свого місця у житті, 

я пишу про дітей, які тужать за любов’ю, розумінням, визнанням...», — зізнається сучасна 

американська письменниця Кетрін Патерсон, лауреатка премії імені Г. Андерсена 1998 

року.3 Її одинадцятирічна героїня повісті «Прекрасна Гіллі Хопкінс» («Великолепная 

Гилли Хопкинс», рос. пер.) рано засвоїла урок: щоб вижити, потрібно бути жорстокою. 

Злою, мстивою, такою, яка не вміє любити і не знає, що це таке, коли тебе люблять — 

Гіллі потрапляє у родину жінки Троттер. Вона сприймає дівчинку такою, як вона є, 

розуміє її, відповідає на всі витівки безмежним терпінням. Не виправдовуючи вади своєї 

героїні, автор переконливо показує той шлях духовного розвитку, що проходить Гіллі 

завдяки цій непримітній жінці. «Не можна чекати від життя тільки хорошого. Не буває 

так. Ніхто тобі нічого не винен», — впевнена Троттер. — «Але якщо життя таке погане, 

чому ж ти така щаслива?» — «Хіба я сказала «погане»? Я сказала «нелегке». Та коли 

добре зробиш нелегку справу, тоді й зрадієш».4  

Темні сторони цього життя мало не від самого народження пізнають і героїні 

сучасної англійської письменниці Жаклін Уілсон: мати покидає у притулку малу Трейсі 

Бікер («Щоденник Трейсі Бікер», «Дневник Трейси Бикер», рос. пер.), новонароджену 

Ейпріл викидають на смітник («Дівчина-знахідка», рос. пер. «Девочка-находка»), сестри 

Стар і Долфін живуть із психічно хворою матір’ю-алкоголічкою («Розмальвована мама», 

рос. пер. «Разрисованная мама»), родину Пруденс і Грейс тиранить батько-деспот («Уроки 

кохання», рос. пер. «Уроки любви»), над дівчинкою Дарлінг знущається вітчим, і 

захистити від нього не може навіть любляча бабуся («Секрети», рос. пер. «Секрети»). 

Проте, на думку письменниці, вихід можна знайти навіть із найбезнадійнішої ситуації, 

головне — не втрачати здатності до співчуття і почуття гумору, навіть коли невесело. 

Тому попри усе, повісті Жаклін Уілсон життєствердні, сповнені оптимізму, гумору, а її 

героїні — дівчата із сильним характером: вони можуть помилятися, діяти необачно, але, 

врешті-решт правильно оцінююють і себе, і оточуючих. Взагалі повісті письменниці — це 

типова література для дівчат-підлітків. Особливо це стосується її книг «Дівчата у пошуках 

кохання» («Девчонки в поисках любви», рос. пер.), «Дівчата женуться за модою», 

(«Девчонки в погоне за модой», рос. пер.), «Дівчата гуляють допізна» («Девчонки гуляют 

допоздна», рос. пер.), «Дівчата в сльозах» («Девчонки в слезах», рос. пер.). Проблеми і 

комплекси підліткового віку, перше кохання, конфлікти із батьками та вчителями є 

зрозумілими будь-якій тринадцяти-п’ятнадцятирічній дівчині, яка вважає себе дорослою, 

але, по суті, лишається ще впертою неслухняною дитиною, як подруги Еллі, Магда і 

Надін. Проте за впертістю і неслухняністю — бажання, щоб тебе зрозуміли і бажання 

зрозуміти саму себе. Саме це бажання і задовольняє письменниця із хитрим розрахунком: 

якщо дівчата-читачки не слухають дуже розумних і нудних дорослих, то нехай 

прислухаються до своїх ровесниць. Звертаючись до творчості Жаклін Уілсон, для 

читачок-учениць 7-9 класів радимо провести літературне шоу «Дівчача тусовка, або 

Жаклін Уілсон — це круто!», у ході якого використати елементи диспуту, інсценівки 



  

 

уривків з творів, «зустрічі» із героїнями письменниці, а також численні конкурси (Додаток 

3). Вважаємо, що проведення такого заходу не лише популяризуватиме творчість Жаклін 

Уілсон, але й спонукатиме підлітків до невимушеного живого спілкування, у ході якого 

вони можуть висловлювати свої думки про те, що їх тривожить.  

Життя сучасних зарубіжних підлітків мало чим відрізняється від українських, якщо 

мати на увазі розваги, комп’ютеризацію і раннє статеве дозрівання. У них вирують ті ж 

самі пристрасті, наслідком яких в одну мить стають «дорослі» проблеми випадкової 

вагітності і невчасного материнства-батьківства. У непросту, хоча, на жаль, типову для 

нашого часу ситуацію потрапляє і Гізела, героїня роману сучасної австрійської 

письменниці Юти Трайберг «Синє озеро сьогодні зелене». Гізела вагітна, мати наполягає, 

щоб вона закінчила навчання, батько зовсім безпорадний, а її хлопець Георг пропонує їй 

жити разом. Роман зображує нам класичну проблему батьків і дітей. Гізела вчиться бути 

матір’ю, але вже не хоче бути слухняною донькою. Ії не покидає відчуття, що у боротьбі 

за любов маленької Ірени, вона має за суперницю рідну матір. Сама автор не стає ні на 

чий бік, а «підштовхує» обох жінок до порозуміння, хоча розводить їх по обидва боки 

барикад у бойових діях за новонароджену дитину. Ким є насправді її матір — спрутом, що 

придушує будь-яку надію дівчини на власне життя, чи дбайливою, занадто дбайливою, 

матусею? Ким є Георг — жалюгідним глевтяком із поглядом зацькованого пса чи 

порядним, до безтями закоханим хлопцем? Чи є справді Гізела творцем свого життя? 

Чиїми очима вона дивиться на світ? У цих роздумах Гізела знову йде до свого улюбленого 

лісового озера. До озера кольору свого настрою...  

Світовим бестселером став перший роман американської письменниці Енн 

Брашарес «Товариство Чарівних Джинсів» та його продовження («Дівчата у Джинсах 

шукають кохання (Друге літо Товариства)», «Доросле життя дівчат у Джинсах»). 

Описуючи віддану дружбу чотирьох дівчат, об’єднаних у Товариство Мандрівних 

Джинсів завдяки чарівному талісману — джинсам із секонд-хенду, які підходять усім 

чотирьом подругам із різними фігурами, — авторка підіймає питання, з якими 

зустрічається тією чи іншою мірою кожна людина: вічна проблема стосунків батьків і 

дітей, пошук власного коріння і свого місця у житті, впевненість у собі і самореалізація у 

творчості, кохання і дружба. Вміємо ми відпускати минуле, чи живемо із тягарем 

колишніх переживань? Чи варто відкрити серце коханню, коли серце вже розбите? Чи 

розуміємо ми оточуючих нас людей, насамперед — найближчих? Не даючи прямої 

відповіді на запитання, авторка примушує читача переживати разом з Кармен батькове 

одруження, а потім материне заміжжя і появу братика-суперника, смерть 

дванадцятирічної Бейлі разом із Тіббі, пошуки кохання і власного коріння разом з Ліною і 

Бріджит. І разом з героїнями шукати відповідь на питання: як можна подолати перешкоди 

із високо піднятою головою?  

Без найменшого нудного моралізаторства, але з добрим гумором та ніжністю до 

своїх героїв описує пригоди невдахи-страхополоха Маркуса та його практичного 

розумного друга Сігмунда сучасний норвезький письменник Клаус Гагеруп у циклі 

повістей про тринадцятирічного Маркуса (українською мовою перекладені «Маркус і 

Діана. Світло Сіріуса» і «Маркус і дівчата»). Маркус Сімонсен, прозваний Мавпусом, 

лякається дівчат і водночас закохується по черзі в однокласниць, збирає автографи 

відомих людей і зустрічається із кінозіркою Діаною Робертс, переживає за власне 

боягузтво і постійно потрапляє у кумедні історії, зрежисовані другом. Він — типовий 

невпевнений у собі, але добрий і чуйний хлопець із багатою фантазією. Юним читачам він 

допоможе із гумором ставитися до самого себе і складних ситуацій у житті, дорослим — 

згадати власний підлітковий вік і краще зрозуміти своїх дітей, усім уважніше придивитися 

до тих людей, найчастіше невдах, яких називають диваками, тому що саме без них цей 

світ був би нудним і безбарвним.  

«Диваки і зануди» («Чудаки и зануды», рос. пер.) — так називається одна із 

повістей сучасного шведського письменника Ульфа Старка, яку можна назвати візитною 



  

 

карткою письменника. Звісно, майже усі герої письменника —диваки, і не просто диваки, 

а ті, які впевнено втілюють у життя дивацтва і примушують дуже дорослих і правильних 

читачів по-іншому подивитися на ту або іншу ситуацію. Так, Сікстен («Сікстен», рос. 

пер.) одружує власного батька, щоб звільнитися від його надмірного опікування. Берра, в 

якого немає дідуся, вибирає його для себе у будинку для людей похилого віку («Чи вмієш 

ти свистіти, Йоханна?», «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна», рос. пер.). Малий Ульф 

перевдягається дівчинкою для того, щоб його сестричка, яка померла ще до народження, 

змогла подивитися на цей світ його очима («Моя сестричка — янгол», «Моя сестренка — 

ангел», рос. пер.), а дванадцятирічна Сімона, яку в новій школі прийняли за хлопця, 

впевнено грає цю роль протягом кількох днів, що призводить до низки кумедних подій 

(«Диваки і зануди»). Письменник вважає, що сьогодні головною місією дитячої книги є та 

надія, яку вона дарує читачеві, адже нестача оптимізму у дитинстві призводить до 

тероризму у дорослому житті. З цим висновком важко не погодитися.  

Протягом багатьох років вважалося, що дитяча література повинна вчити жити і 

давала правильні відповіді на ті питання, які хвилюють дітей. Що першочергове у книзі 

для дітей — виховний момент чи художня майстерність — є ще однією нерозривною 

суперечністю. Бо дитяча література — це і одне, і друге. Зближуючи дорослих і дітей, 

вона долає загрозу тотального роз’єднання і вчить, що розуміти і прощати важливіше, ніж 

засуджувати. І разом з тим книга для дітей прочитується на різних рівнях і сприймається у 

кожному віці по-своєму, поєднуючи безпосередньо-щирий погляд дитини і життєвий 

досвід дорослого. Можливо, тому їх варто читати разом, привносячи ідеї розуміння і 

поваги один до одного із книжкової реальності у наше життя.  
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Лекція 13-14 

 

ДЕТСКАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ – ХХІ ВЕКОВ 

 

Мета: 

- ознайомити студентів з особливостями російського літературного процесу ХХ 

століття, а також визначити значення творів письменників означеного періоду для 

розвитку сучасної російської літератури для дітей. 
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Ключові поняття: проза, поезія, байка, віршована казка, оповідання, повість. 

 

План 

4. Детская русская проза ХХ века. 
5. Детская русская поезия ХХ века. 

 

Пришвин Михаил Михайлович (1873 - 1954), прозаик. Родился 23 января (4 

февраля н.с.) в имении Хрущеве Елецкого уезда Орловской губернии в купеческой семье, 

состояние которой было промотано отцом, оставившим семью без средств к 

существованию. Потребовалось много сил и труда матери будущего писателя, чтобы дать 

детям образование.  

В 1883 поступает в Елецкую гимназию, из 4-го класса которой был изгнан "за 

дерзость учителю", заканчивал обучение в Тюменском реальном училище.  

В 1893 поступает в Рижский политехнический институт, где увлекается идеями 

марксизма. За участие в марксистских кружках был арестован в 1897, провел год в 

Митавской тюрьме и был выслан в двухгодичную ссылку в Елец.  

В 1900 - 02 учился на агрономическом отделении Лейпцигского университета, по 

окончании которого работал в Луге земским агрономом, опубликовал несколько статей и 

книг по специальности.  

Первый рассказ Пришвина "Сашок" был напечатан в журнале "Родник" в 1906. 

Оставив свою профессию, становится корреспондентом различных газет. Увлечение 

этнографией и фольклором приводит к решению путешествовать по северу (Олонец, 

Карелия, Норвегия), знакомится с бытом и речью северян, записывает сказы, передавая их 

в своеобразной форме путевых очерков (книги "В краю непуганых птиц", 1907; "За 

волшебным колобком", 1908). Становится известным в литературных кругах, сближается 

с А.Ремизовым и Д.Мережковским, а также с М.Горьким и А.Толстым.  

В 1908 результатом путешествия в Заволжье явилась книга "У стен града 

невидимого". Очерки "Адам и Ева" и "Черный араб" были "натписаны после поездки по 

Крыму и Казахстану. Горький содействовал появлению первого собрания сочинений 

Пришвина в 1912 - е. 

В годы первой мировой войны был военным корреспондентом, печатая свои 

очерки в различных газетах.  

После Октябрьской революции некоторое время учительствовал на Смоленщине. 

Страстное увлечение охотой и краеведением (жил в Ельце, на Смоленщине, в 

Подмосковье) отразилось в написанной в 1920-е серии охотничьих и детских рассказов, 

которые впоследствии вошли в книгу "Календарь природы" (1935), прославившую его как 

повествователя о жизни природы, певца средней России. В эти же годы он писал 

автобиографический роман "Кащеева цепь", начатый им в 1923, над которым работал до 

последних дней.  



  

 

В начале 1930-х побывал на Дальнем Востоке, в результате появилась книга 

"Дорогие звери", послужившая основой для повести "Жень-шень" ("Корень жизни", 1930). 

О путешествии по Костромской и Ярославской земле написал в повести "Неодетая весна". 

В годы Отечественной войны писатель создает "Рассказы о ленинградских детях" (1943), 

"Повесть нашего времени" (1945), сказку-быль "Кладовая солнца". В последние годы 

жизни много сил и времени отдавал дневникам (книга "Глаза земли", 1957).  

В возрасте 81 года М.Пришвин умер 16 января 1954 в Москве. 

Николай Николаевич Носов (10.11.1908 – 26.07.1976) родился в Киеве в семье 

эстрадного артиста. Вскоре родители вынуждены были, покинув город, поселиться в 

поселке Ирпень, где и прошло детство будущего писателя. С раннего возраста Николай 

Носов отличался любознательностью, разносторонностью интересов. Обожал решать 

шахматные задачи, мечтая стать музыкантом, брал уроки игры на скрипке, интересовался 

радиотехникой, затем «заболел» химией. Еще будучи гимназистом, Николай Носов начал 

сочинять рассказы для рукописного журнала «Икс». После Октябрьской революции 

гимназия была реорганизована в школу-семилетку. Окончив её в 1924 году, Николай 

Носов сменил множество занятий (продавал газеты, работал на бетонном и кирпичном 

заводе, косил траву, возил бревна), параллельно занимаясь самообразованием. Спустя три 

года, серьёзно увлёкшись фотографией, Николай Носов поступил на фотокиноотделение 

Киевского художественного института, а спустя два года перевелся на режиссёрский 

факультет Московского института кинематографии. Начиная с 1932 года, Николай Носов 

работал режиссёром-постановщиком мультипликационных, учебных, научно-популярных 

фильмов. Литературный дебют состоялся в 1938 году, когда редакция журнала 

«Мурзилка» решила опубликовать его первый рассказ для детей «Затейники». Во время 

Великой Отечественной войны Николай Носов, как режиссёр, снял серию военно-

технических кинокартин. За учебный фильм об английском танке «Черчилль», который 

должен был поступить на вооружение Красной Армии, Николай Носов был награжден 

орденом Красной Звезды. Сразу после окончания войны вышел небольшой сборник 

рассказов Носова «Тук-тук-тук», принесший автору такую популярность, что спустя два 

года издательство «Детгиз» выпустило сразу два сборника – «Ступеньки», «Весёлые 

рассказы». Затем свет увидели повести «Веселая семейка», «Дневник Коли Синицина», 

«Витя Малеев в школе и дома». За последнее произведение Николай Носов был удостоен 

Сталинской премии, а сама повесть стала драматургической основой для сценария 

кинофильма «Два друга», вышедшего на экраны в 1955 году. Но подлинную славу и 

читательскую любовь принесла писателю книга «Приключения Незнайки и его друзей». 

Она была переведена на многие языки и издана огромными тиражами. В результате, 

Николай Носов, наряду с Горьким и Пушкиным, был признан самым читаемым русским 

автором. Мировая слава мало повлияла на характер и образ жизни писателя. Он по-

прежнему был аскетичен, прост и отзывчив в общении, хотя сам не любил обременять 

окружающих личными просьбами. Многие считали его характер тяжёлым, ибо Николай 

Носов, отстаивая своё мнение по тому или иному вопросу, часто проявлял резкость, 

категоричность. Будучи человеком принципиальным, ненавидел фальшь, обман, 

лицемерие. Но, не смотря на репутацию угрюмого затворника, Николай Носов щедро 

наполнял свои произведения сердечным теплом и тонким юмором, что позволяет им уже 

более полувека оставаться золотым фондом мировой детской литературы. 

Агния Львовна Барто (17.02.1907 – 01.04.1981) родилась в Москве. Настоящее 

имя – Гитель Лейбовна Волова. Отец будущей поэтессы, ветеринарный врач, большой 

поклонник творчества Льва Николаевича Толстого, учил дочь читать по детским книжкам 

классика русской литературы. Агния Барто получила прекрасное образование, владела 

несколькими иностранными языками, с раннего детства занималась музыкой, танцами. 

Стихи начала писать десятилетней девочкой, подражая молодой Анне Ахматовой. Во 

время концерта, состоявшегося после выпускных экзаменов в балетном училище, где 

занималась Агния Барто, она прочитала сочиненный ей «Похоронный марш». 



  

 

Присутствовавшего там наркома просвещения Анатолия Луначарского это выступление 

настолько развеселило, что он посоветовал юной балерине всерьёз заняться детской 

литературой.  

В 1925 году Агния Барто опубликовала свои первые стихи для детей – 

«Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-воришка». Огромное влияние на её творчество оказало 

личное знакомство с Владимиром Маяковским. Именно его концептуальное видение 

поэзии стало отправной точкой для стилистических экспериментов, которые поначалу 

вызывали ожесточённую критику литературных оппонентов поэтессы. Успех пришёл 

довольно скоро, но голову не вскружил: Агния Барто продолжала оставаться 

застенчивым, неконфликтным, очень трудолюбивым человеком. Хотя поэтесса всячески 

сторонилась окололитературных интриг, читательская любовь сделала её мишенью для 

ядовитой критики завистливых коллег. Есть мнение, что главным инициатором появления 

откровенно ругательских статей, посвященных её творчеству, был Самуил Яковлевич 

Маршак. Их отношения резко испортились после того, как Агния Барто открыто заявила 

мэтру о своём нежелании быть «подмаршачником». Незадолго до своего тридцатилетия 

поэтесса оставила первого мужа, поэта Павла Барто, и вместе с сыном Гариком ушла к 

учёному-энергетику Андрею Владимировичу Щегляеву. Вскоре у них родилась дочь 

Татьяна. Именно ей Агния Барто посвятила одно из своих самых известных 

стихотворений – «Наша Таня громко плачет». Стоит сказать, что Агния Барто 

практически не занималась хозяйственными делами и детьми, переложив эти заботы на 

плечи домработницы, няни, шофёра. Зато она любила путешествовать, танцевать, 

принимать гостей. Её близкими подругами были Фаина Раневская и Рина Зелёная. Именно 

с Зелёной Агния Барто написала сценарий кинофильма «Подкидыш». Кстати, крылатая 

фраза «Муля, не нервируй меня!» была придумана именно ей, а не Раневской, как многие 

думают. Во время войны Агния Барто была эвакуирована на Урал. По совету знаменитого 

сказочника Павла Петровича Бажова, устроилась работать на один из свердловских 

оборонных заводов, получив профессию токаря. В 1942 году она стала военным 

корреспондентом «Комсомольской правды»: писала очерки, стихи, выступала на радио. 

Оставшись недовольной результатами своей деятельности на этом поприще, Агния Барто 

вернулась на Урал. В 1945 году в семье поэтессы случилось горе – трагически погиб сын 

Гарик. Агния Барто очень тяжело переживала эту утрату. Возможно, именно это событие 

послужило причиной, побудившей её принять активное участие в судьбе воспитанников 

звенигородского детского дома, о котором она написала свою знаменитую поэму 

«Звенигород». В 1965 году Агния Барто стала автором-ведущей передачи «Найти 

человека», выходившей на радио «Маяк» девять лет. За это время она сумела 

воссоединить почти тысячу семей. Помимо всего прочего, Агния Барто долгие годы 

возглавляла Ассоциацию деятелей литературы и искусства для детей, являлась членом 

международного Андерсеновского жюри. После смерти мужа, Андрея Владимировича 

Щегляева, она нашла силы не замкнуться, продолжить работу: выпустила две книги 

воспоминаний, написала более сотни стихов для детей. 1976 год принёс ей очередную 

награду – Международную премию имени Г.Х. Андерсена за большой вклад в детскую 

литературу.  

Агния Барто оставила нам большое поэтическое наследие. Не все стихи 

равноценны с художественной точки зрения. Критики её творчества справедливо 

указывают на обилие пропагандистских стихотворений, «многословных и 

конъюнктурных», дидактическую направленность поэтической манеры в целом. 

Предостерегая молодых авторов от опасности «сбиться на боковую тропинку только 

словесных поисков», Агния Барто довольно часто создавала препоны таким бесшабашным 

любителям весёлых каламбуров, как Борис Владимирович Заходер. Но никто не может 

отрицать новаторство, присущее лучшим произведениям поэтессы, их тонкий 

психологизм, а также современность, гражданственность, мастерство – те «три кита», 

которые, как считала сама Агния Барто, являются основой детской литературы. 



  

 

Борис Владимирович Заходер (09.09.1918 – 07.11.2000) – уроженец бессарабского 

города Кагул. Отец будущего поэта был юристом, мать – переводчицей. Семья часто 

меняла место жительства, но по-настоящему родным городом Заходер считал Москву, где 

прошло его детство. Литературное дарование проявилось очень рано – мальчик часто 

сочинял стихи, невероятные истории, которые затем увлеченно рассказывал своим 

одноклассникам. Благодаря стараниям родителей Борис Заходер получил музыкальное 

образование, прекрасно знал несколько европейских языков. После окончания школы в 

1935 году, стал заводским рабочим – учеником токаря. К 1938 году Борис Заходер успел 

сменить четыре вуза, остановив свой выбор на Литературном институте. Участвовал 

добровольцем в Великой Отечественной войне. Спустя два года после окончания войны, 

получив диплом о высшем образовании, впервые опубликовал свои стихи на страницах 

детского журнала «Затейник» под псевдонимом Борис Вест. Первая книга – «На задней 

парте» – увидела свет в 1955 году. Не смотря на то, что его писательская карьера 

складывалась непросто, в 1958 году Заходер все же стал членом Союза писателей. Тогда 

же ему случайно попадается книга Алана Милна о медвежонке Винни-Пухе. 

Произведение так понравилось поэту, что он решил сделать перевод. Получился не 

дословный перевод, а во многом оригинальный пересказ, ставший невероятно 

популярным у маленьких читателей нашей страны. За ним последовали 

«русифицированные» истории о Мэри Поппинс, Питере Пэне, Алисе и многих других. 

Борис Заходер также известен как драматург, написавший большое количество пьес для 

детского театра, переводчик произведений Гёте. Его творчество было отмечено 

многочисленными литературными премиями, включая Международную премию им. Г.Х. 

Андерсена. 

Сергей Владимирович Михалков (13.03.13 – 27.08.09) – уроженец Москвы. 

Согласно семейной легенде, предки классика детской литературы были знатного рода. 

Один из них – Константин Иванович Михалков – даже занимал должность постельничего 

у царя Михаила Фёдоровича Романова. Но при Советской власти Сергей Михалков, по 

вполне понятным причинам, об этом предпочитал не распространяться. Сочинять стихи 

начал девятилетним мальчиком, выпускал домашний рукописный журнал, читателями 

которого были близкие родственники, друзья. Первый литературный гонорар – три рубля 

– Сергей Михалков получил от издательства Мириманова за сказку в стихах, которая 

впоследствии не была опубликована. В 1927 семья переехала на Ставрополье, где отцу 

предложили ответственный пост. Там Сергей Михалков продолжил занятия литературой.  

Год спустя ростовский журнал «На подъёме» опубликовал его стихотворение «Дорога». 

После нескольких успешных публикаций, юный поэт стал членом Терской ассоциации 

пролетарских писателей. Окончив школу, Сергей Михалков вернулся в родной город. Его 

произведения тогда печатали крайне редко, юноше приходилось подрабатывать 

разнорабочим, геологом, помощником топографа. Спустя три года ситуация кардинально 

изменилась: Сергей Михалков занял должность сотрудника отдела писем газеты 

«Известия», стал членом московского группкома писателей, а его произведения регулярно 

публиковали ведущие периодические издания страны. В 1935 году увидела свет 

знаменитая поэма для детей «Дядя Стёпа», а спустя два года, благодаря покровительству 

самого И. В. Сталина, Сергей Михалков стал студентом Литературного института, был 

принят в Союз писателей СССР. Великую Отечественную войну встретил военным 

корреспондентом газеты «Во славу Родины». Сергей Михалков был участником 

нескольких боевых операций, награждён орденами и медалями. За сценарий фильма 

«Фронтовые подруги» получил Государственную премию. В 1943 году, по приглашению 

Г. Эль-Регистана, Сергей Михалков написал текст Гимна Советского Союза (он является 

также автором второй редакции текста Гимна СССР от 1977 года и автором текста Гимна 

России 2000 года). После войны поэт активно занимался не только творческой, но и 

общественной деятельностью (был депутатом Верховного Совета СССР). К тому же, 

начиная с 1970 года, Сергей Михалков являлся бессменным руководителем Союза 



  

 

писателей. Деятельность его на этом посту, а также его литературное наследие 

оцениваются весьма неоднозначно. Для многих коллег по литературному цеху Сергей 

Михалков стал воплощением беспринципного приспособленца, циничного 

конъюнктурщика, поставившего свой талант на службу личного обогащения. Его 

критиковали за откровенную вторичность, пропагандистский стиль произведений. С 

другой стороны, даже самые ярые противники не могут отрицать удивительного 

поэтического дара, которым обладал Сергей Михалков. Именно благодаря этому дару, 

многие стихи автора «Дяди Стёпы» по-прежнему остаются подлинной классикой детской 

литературы. 

Корней Иванович Чуковский (31.03.1882 – 28.10.1969) родился в Санкт-

Петербурге. Настоящее имя – Николай Васильевич Корнейчуков. Был внебрачным 

ребёнком Эммануила Соломоновича Левенсона и Екатерины Осиповны Корнейчуковой. 

После того, как отец бросил их, мать приняла решение перебраться к родственникам в 

Одессу. Там Корней Чуковский посещал гимназию, но на пятом году обучения его 

отчислили из-за «низкого происхождения». Занимался самообразованием. С 1901 года 

Корней Чуковский являлся журналистом «Одесских новостей», а спустя два года стал 

лондонским корреспондентом газеты. Все свободное время он посвящал работе с 

книжным фондом библиотеки Британского музея, изучая английскую литературу. 

Вернувшись на родину во время революционных событий 1905 года, Корней Чуковский 

начал выпускать сатирический журнал «Сигнал», но после выхода четвертого номера был 

арестован за «оскорбление величества». Благодаря усилиям адвоката суд вынес 

оправдательный приговор. С 1906 по 1916 год Корней Чуковский жил в финском местечке 

Куоккала. Там он активно занимался переводами, литературной критикой, выпускал 

рукописный юмористический журнал «Чукоккала». В 1916 году Корней Чуковский, 

приглашенный М. Горьким сотрудничать с детским приложением к журналу «Парус», 

написал свою первую сказку для детей – «Крокодил». Опубликована она была год спустя 

на страницах журнала «Нива». На протяжении последующих десяти лет свет увидели 

другие сказки – «Мойдодыр», «Тараканище», «Краденое солнце», «Муха-Цокотуха», 

«Доктор Айболит», «Федорино горе», «Чудо-дерево». За эти произведения Корней 

Чуковский подвергся настоящей травле со стороны деятелей пролеткульта, инициатором 

которой стала Н.К. Крупская. Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба Корнея 

Ивановича, если бы не «заступничество» И.В. Сталина – во время одного из своих 

докладов «отец народов» процитировал отрывок из «Тараканища», что послужило для 

писателя своеобразной «охранной грамотой», спасшей его от репрессий тридцатых годов. 

Во время Великой Отечественной войны Корней Чуковский являлся сотрудником англо-

американского отдела Совинформбюро, писал для него статьи. В 1962 году, по 

инициативе Оксфордского университета, был удостоен степени доктора литературы. 

Тогда же Корней Чуковский получил Ленинскую премию от советского правительства. Но 

признание его заслуг официальными кругами не помогло Чуковскому отстоять книгу 

«Вавилонская башня и другие древние легенды», которая представляла собой пересказ 

библии для детей: весь тираж, выпущенный издательством «Детская литература» в 1968 

году, был уничтожен. 

Самуил Яковлевич Маршак  (03.11.1887 – 04.07.1964) – уроженец Воронежа. 

Отец был мастером-мыловаром. Будучи гимназистом, будущий поэт увлекался 

классической литературой, писал стихи. Учитель словесности всячески поощрял его 

творческие опыты, считая мальчика вундеркиндом. В 1902 году Самуил Маршак случайно 

познакомился с выдающимся искусствоведом Владимиром Васильевичем Стасовым, 

который помог ему стать учеником одной из лучших гимназий Петербурга, а затем 

познакомил юношу с Фёдором Шаляпиным и Максимом Горьким. В 1904 году на 

страницах журнала «Еврейская жизнь» Самуил Маршак опубликовал одно из своих 

стихотворений, а три года спустя выпустил первый сборник стихов под названием 

«Синоиды». Страной, которую начинающий поэт выбрал в 1912 году для продолжения 



  

 

образования, стала Англия. Сначала Самуил Маршак был студентом политехникума, 

затем – факультета филологии Лондонского университета. Он много путешествовал по 

стране, собирал английский фольклор, пробовал заниматься литературными переводами. 

Вернувшись на родину в 1914 году, Самуил Маршак сотрудничал с журналами «Северные 

записки», «Русская мысль», а также активно занимался сбором средств для детей-сирот и 

жертв Первой мировой войны. Незадолго до Октябрьской революции он переехал в 

Екатеринодар, где работал редактором буржуазной газеты «Утро Юга», выступавшей с 

критикой, как царизма, так и большевизма. После того, как на Кубани была установлена 

Советская власть, Самуил Маршак был арестован, но затем выпущен на свободу и 

назначен заведующим секцией детских домов и колоний областного отдела народного 

образования. Организовал и возглавил «Детский городок» – комплекс детских 

учреждений, включавший один из первых советских театров юного зрителя. Для этого 

театра Самуил Маршак написал несколько пьес-сказок, которые спустя несколько лет 

были опубликованы отдельным сборником «Театр для детей». В 1922 году поэт вернулся 

в Петроград, где стал заведующим литературно-репертуарной частью Театра юных 

зрителей. Одна за другой начинают выходить его книги стихов для детей. Самуил Маршак 

был одним из организаторов журналов «Воробей», «Чиж», руководил ленинградской 

редакцией издательства «Детгиз», вел литературный кружок при городском доме 

пионеров. В 1938 году, после массовых арестов и увольнения властями сотрудников 

возглавляемого им издательства, Самуил Маршак принял решение поменять 

ленинградскую прописку на московскую. Во время Великой Отечественной войны он 

писал печатных изданий стихотворные фельетоны, сочинял тексты для агитационных 

плакатов, листовок. Самуил Маршак передавал крупные суммы денег литовским 

интернатам для еврейских детей-сирот, родители которых погибли во время Холокоста. 

После окончания войны поэт основное внимание сосредоточил на «взрослых» стихах, 

переводах английских классиков, мемуарах. Но, не смотря на это, Самуил Маршак  всегда 

был известен, прежде всего, своими произведениями для детей. Недаром еще Максим 

Горький назвал поэта «основоположником детской литературы у нас». 

Николай Сладков (1920 - 1996). Николай Иванович Сладков родился 5 января 

1920 года в Москве, но всю свою жизнь прожил в Ленинграде, в Царском Селе. Здесь, 

неподалеку от его дома, было много старых лесопарков, где будущий писатель открыл для 

себя целый мир, необычайно богатый тайнами природы. Целыми днями он пропадал в 

самых глухих местах окружающих парков, где всматривался и вслушивался в жизнь леса. 

Бродя среди старых деревьев, он с детства проникся мудростью природы, научился 

узнавать по голосам самых разных птиц. 

Мальчику очень хотелось узнать, о чем с ним говорит лес, он очень хотел 

постигнуть его тайны. Коля стал с упоением читать самые разные книги о природе, а свои 

собственные наблюдения записывал в свой дневник, в "Тетрадь наблюдений", который 

начал вести во втором классе. Постепенно в дневнике место коротких записей стали 

дополнять истории из жизни лесных обитателей. К тому времени лес давно уже стал для 

него настоящим добрым другом. 

В книгах замечательного ленинградского писателя вы всегда найдете необычайно 

интересные и познавательные случаи из жизни живой природы, зверей и птиц. Чего 

только нет в этих прекрасных изданиях, какие только тайны не раскрываются на 

страницах... Вот кем-то обкусанные грибы, а здесь кем-то погрызенные шишки, а тут 

расколотые орехи. Непременно узнать - что, как, почему происходит в лесу - вот 

настоящая задача для истинного любителя природы! А еще везде следы - большие и 

маленькие, царапины от когтей. Шаги проходившего, пробегавшего лесного зверья -  

прямые и петляющие. Загадочные следы скрытных обитателей леса... 

У природы для всех найдется место: и для людей, и для животных, и для птиц. Но 

чтобы стать настоящим добрым другом всему живому миру, надо узнать очень много 

всего о лесах и полях, реках и озерах, горах и тундре, тайге и пустынях, и еще об очень-



  

 

очень многом. Именно об этом и рассказывают книги Николая Сладкова, пронизанные 

бесконечной любовью к природе. Книги Николая Ивановича - это постоянный поиск 

ответов на самые разные вопросы, это Природа и Человек, которые внимательно 

приглядываются друг к другу. Для читателя, искренне влюбленного в книги Николая 

Сладкова, самая большая радость - проникнуться уважением к окружающему миру, 

осознать свои чувства. 

А чьи же книги о природе произвели наибольшее впечатление на самого Николая 

Ивановича?. Ощущение таинств природы, ее загадочной жизни, скрытой от глаз простого 

обывателя, во многом пришли из книг Виталия Бианки. Позже между Сладковым и 

Бианки завязалась переписка, посвященная разгадкам тайн литературного творчества, 

писательскому озарению. Еще будучи школьником, будущий писатель-натуралист 

пришел в юннатский кружок, созданный при Ленинградском зоологическом институте. 

"Клуб колумбов" - так называл Виталий Бианки юных натуралистов, занимающихся в 

кружке, а летом летом приглашал к себе, в Новгородскую область, чтобы ребята сами 

смогли познать и осознать великую Книгу Леса. Именно Виталия Валентиновича Бианки, 

позже ставшего для него настоящим другом, считал своим учителем Николай Сладков. 

Когда началась Великая Отечественная война, Николай Иванович добровольцем 

ушел на фронт, став военным топографом. А когда война закончилась, продолжил 

работать по специальности топогафа уже в мирное время. 

Первые рассказы были написаны им в 1952 году, а в 1953 году была напечатана 

первая книга Николая Сладкова - "Серебряный хвост". "В природе та же гармония, что и в 

музыке, выкинь ноту и мелодия нарушится..."  Книги Николая Сладкова - рассказы и 

повести о природе - необычайно гармоничны, они очень полно и точно отражают тайны 

природы. Для того, чтобы оказаться в диком лесу, вовсе необязательно каждый раз брать 

билет на поезд и ехать в дальние края - можно просто протянуть руку к книжной полке и 

взять любимую книгу Николая Сладкова, уютно устроиться в любимом уголке и 

перенестись в прекрасный мир природы... В лесу вы сможете увидеть много всего 

интересного. Узнаете, например, как медведи по весне просыпаются оттого, что 

подтаявший снег им «штаны намочил». А вот испытание для вашего вкуса: как вы 

думаете, что вкуснее - ивовые почки или березовые? Вы узнаете, что существуют птицы, 

которые летят на зиму не в теплые края, а наоборот - прилетают к нам, в наши леса. 

Вместе с Виталием Бианки, своим другом и единомышленником, Николай Сладков 

много лет готовил радиопередачи "Вести из леса" и отвечал на многочисленные письма 

своих слушателей. Всего за свою насыщенную приключениями жизнь Николай Иванович 

написал более 60 книг. В числе самых известных можно назвать такие издания, как 

"Краешком глаза", "За пером синей птицы", "Осиновый невидимка", "Подводная газета", 

"Земля над облаками", "Свист диких крыльев" и многие другие прекрасные книги... За 

книгу "Подводная газета" Николай Иванович был удостоен Государственной премии 

имени Н. К. Крупской. 

Умер Николай Иванович Сладков 28 июня 1996 года в возрасте 76 лет.  

Подобный дар - рассказывать о лесных жителях с искренней любовью и теплой 

улыбкой, а также с дотошностью профессионального зоолога - дан очень немногим. И 

совсем немногие из них могут стать настоящими писателями - такими, как Николай 

Иванович Сладков, необыкновенно органично совместив в своем творчестве талант 

прекрасного рассказчика и поистине безграничную эрудицию ученого, сумев открыть в 

природе что-то свое, неведомое другим, и поведать об этом своим благодарным 

читателям... 

Павел Петрович Бажов родился 15 (27) января 1879 года в семье рабочего 

Сысертского завода (ныне Свердловской области). В детстве жил в Полевском. Закончил 

училище, затем в 1899 году Пермскую духовную семинарию. Работал учителем в 

Екатеринбурге и Камышлове. Женился на своей ученице, в семье родилось четверо детей. 



  

 

В Гражданскую войну воевал на стороне красных, с июля 1919 года — прибыл в 

г.Усть-Каменогорск (Казахстан) для восстановления разгромленной в ходе неудавшегося 

восстания узников Усть-Каменогорской тюрьмы большевистской ячейки. Под видом 

страхового агента осуществлял связь между партизанскими соединениями «Красных 

горных орлов». 

После освобождения Усть-Каменогорска от белогвардейцев, Бажов в центре 

деятельности. Он становится редактором, а по существу и организатором, и 

выпускающим, и метранпажем газеты. Одновременно ему вменяется в обязанность 

«сохранить общее наблюдение за работой отдела народного образования». Он создает 

учительские курсы, организует школы по ликвидации неграмотности, принимает участие 

в восстановлении Риддерского рудника… В июле 1920 года в казахские волости 

посылается 87 учителей, подготовленных с его участием. 10 августа 1920 года под 

руководством П. П. Бажова и Н. Г. Калашникова в городе прошёл Первый уездный съезд 

Советов. 

В мае 1921 года П. П. Бажов, вследствие тяжелого заболевания и по просьбе 

Камышловского исполкома, возвращается к себе на родину, на Урал, в Камышлов. Там 

продолжает журналистскую и литературную деятельность, пишет книги по истории 

Урала, собирет фольклорные записи. Первая книга очерков «Уральские были» вышла в 

1924 году. 

В 1936 году в журнале был опубликован первый из уральских сказов «Девка 

Азовка», а в 1939 году вышло первое издание уральских сказов — «Малахитовая 

шкатулка». Эта книга при жизни автора неоднократно пополнялась новыми сказами. 

Депутат ВС СССР 2-3 созывов с 1946 года. 

Скончался П. П. Бажов 3 декабря 1950 года в Москве. Похоронен в Свердловске на 

Ивановском кладбище. 

Основные книги: 

«Уральские были» (1924) — книга очерков 

 «Формирование на ходу» (1937) — книга, за которую Бажов был исключен из 

партии 

«Зелёная кобылка»  (1939) — автобиографическая повесть 

«Малахитовая шкатулка» (1939) — сборник сказов 

«Ключ-камень» (1942) — сборник сказов 

 «Сказы о немцах» (1943) — сборник 

«Дальнее — близкое» (1949) — мемуары 

«За советскую правду»  

«Через межу»  

«Отслоения дней» — дневниковые записи, письма 

Александр Мелентьевич Волков (1891-1977) Советский писатель, драматург, 

переводчик родился 14 июля 1891 года в Усть-Каменогорске в семье военного 

фельдфебеля и портнихи. Будущему писателю не было и четырех лет, когда отец научил 

его читать и с тех пор он стал заядлым читателем. В 6 лет Волкова приняли сразу во 

второй класс городского училища и в 12 лет он закончил его лучшим учеником. В конце I-

й мировой войны, он сдает выпускные экзамены в Семипалатинской гимназии, а затем 

заканчивает Ярославский педагогический институт. В 1910 году, после подготовительного 

курса, поступил в Томский учительский институт, который окончил в 1910 году с правом 

преподавания в городских и высших начальных училищах. Александр Волков начал 

работать учителем в старинном алтайском городе Колывани, а затем в родном городе 

Усть-Каменогорске, в училище, где начинал свое образование. Там он самостоятельно 

освоил немецкий и французский языки. 

Накануне революции Волков пробует перо. Его первые стихи «Ничто не радует 

меня», «Мечты» были напечатаны в 1917 году в газете «Сибирский свет». В 1917 — 

начале 1918 года он входит в состав Усть-Каменогорского совдепа и участвует в выпуске 



  

 

газеты «Друг народа». Волков, как и многие «старорежимные» интеллигенты, не сразу 

принял Октябрьскую революцию. Но неиссякаемая вера в светлое будущее захватывает 

его, и вместе со всеми он участвует в строительстве новой жизни, учит людей и учится 

сам. Он преподает на открывающихся в Усть-Каменогорске педагогических курсах, в 

педтехникуме. В это время пишет ряд пьес для детского театра. Его веселые комедии и 

пьесы «Орлиный клюв», «В глухом углу», «Деревенская школа», «Толя-пионер», «Цветок 

папоротника», «Домашняя учительница», «Товарищ из центра» («Современный ревизор») 

и «Торговый дом Шнеерзон и Ко» с большим успехом шли на сценах Усть-Каменогорска 

и Ярославля.  

В 20-х годах Волков переезжает в Ярославль на должность директора школы. 

Параллельно с этим он экстерном сдает экзамены на физико-математический факультет 

педагогического института. В 1929 году Александр Волков переезжает в Москву, где 

работает заведующим учебной частью рабфака. К тому времени, когда он поступил в 

Московский государственный университет, он уже являлся сорокалетним женатым 

мужчиной, отцом двоих детей. Там, за семь месяцев, он одолел весь пятилетний курс 

математического факультета, после чего в течение двадцати лет являлся преподавателем 

высшей математики в Московском институте цветных металлов и золота. Там же он вел 

для студентов факультатив по литературе, продолжал пополнять свои знания по 

литературе, истории, географии, астрономии, активно занимался переводами. 

Позднее, на пятом десятке Александр Мелентьевич всего за 7 месяцев блестяще 

заканчивает математический факультет Московского университета. А вскоре становится 

преподавателем высшей математики в одном из московских ВУЗов. И вот здесь 

происходит самый неожиданный поворот в жизни Александра Мелентьевича. Началось 

все с того, что он, большой знаток иностранных языков, решил изучить английский. И для 

практики попробовал переводить сказку американского писателя Фрэнка Баума "Мудрец 

из Страны ОЗ". Книжка ему понравилась. Он начал пересказывать ее двум сыновьям. При 

этом кое-что переделывая, кое-что добавляя. Девочку стали звать Элли. Тотошка, попав в 

Волшебную страну, заговорил. А Мудрец из Страны Оз обрел имя и титул - Великий и 

Ужасный Волшебник Гудвин... Появилось множество и других милых, забавных, иногда 

почти незаметных изменений. А когда перевод или, точнее, пересказ был закончен, то 

вдруг выяснилось, что это уже не совсем баумовский "Мудрец". Американская сказка 

превратилась просто в сказку. А ее герои заговорили по-русски так же непринужденно и 

весело, как за полстолетия до этого говорили по-английски. 

Самуил Яковлевич Маршак, познакомившись с рукописью "Волшебника", а потом 

и с переводчиком, настоятельно посоветовал ему заняться литературой профессионально. 

Волков прислушался к совету. "Волшебник" был издан в 1939 году.  

Невероятный успех цикла Волкова, сделавший автора современным классиком 

детской литературы, во многом задержал "проникновение" на отечественный рынок 

оригинальных произведений Ф. Баума; тем не менее, за исключением первой повести, 

цикл Волкова представляет собой плод его самостоятельной фантазии.  

Помимо произведений для детей Волков является автором других работ. Большой 

популярностью пользовались в стране исторические произведения Александра 

Мелентьевича — «Два брата», «Зодчие», «Скитания», «Царьградская пленница», сборник 

«След за кормой», посвященный истории мореплавания, первобытным временам, гибели 

Атлантиды и открытию Америки викингами.  

Кроме этого Александр Волков опубликовал несколько научно-популярных книг о 

природе, рыбной ловле, истории науки. Самая популярная из них — «Земля и небо» 

(1957), вводящая детей в мир географии и астрономии, выдержала многократные 

переиздания. 

Волков занимался переводами Жюля Верна («Необыкновенные приключения 

экспедиции Барсака» и «Дунайский лоцман»), его перу принадлежат фантастические 

повести «Приключение двух друзей в стране прошлого» (1963, памфлет), 



  

 

«Путешественники в третье тысячелетие» (1960), рассказы и очерки «Путешествие Пети 

Иванова на внеземную станцию», «В горах Алтая», «Лапатинский залив», «На реке 

Буже», «Родимое пятно», «Удачный день», «У костра», повесть «И кровью обагрилась 

Лена» (1975, не опубликовано?), и многие другие произведения.  

Писатель умер 3 июля 1977 года в Москве.  

Интересные факты из жизни. В детстве в доме отца книг было немного, и с 8 лет 

Саша стал мастерски переплетать соседские книги, имея при этом возможность их 

прочитать.  

Еще в детстве прочел Майн Рида, Жюля Верна и Диккенса; из русских писателей 

любил А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, И. С. Никитина. 

Эдуард Николаевич Успенский (22.12.1937) – уроженец города Егорьевска 

(Московская область). Во время Великой Отечественной войны был эвакуирован вместе с 

матерью и двумя братьями за Урал. За год до окончания войны семья переехала в Москву. 

Младшим школьником, Эдуард Успенский учился плохо, примерным поведением не 

отличался, но, увлекшись математикой, даже получил почетную грамоту за участие во 

Всесоюзной олимпиаде. Будучи старшеклассником, Эдуард Успенский, по примеру 

сверстников, начал сочинять стихи, рассказы, а студентом Московского авиационного 

института, где он получил специальность инженера-прибориста, проявил себя как 

активный участник художественной самодеятельности. Публиковаться начал в 1960 году. 

Писал тогда Эдуард Успенский, как правило, сатирические произведения, многие из 

которых не увидели свет по цензурным соображениям. Выручало начинающего 

литератора сотрудничество с творческим коллективом популярной радиопередачи «С 

добрым утром!». К тому же Эдуард Успенский стал больше внимания уделять 

произведениям для детей. В 1965 году у него вышел сборник стихов «Все в порядке», 

годом позже – книга «Крокодил Гена и его друзья». Фантастической популярностью 

пользовались пьесы для детского театра, которые Эдуард Успенский написал совместно с 

Романом Качановым. Позже они стали основой легендарных мультфильмов, на которых 

выросло уже не одно поколение. В 1973 году Эдуард Успенский выпустил книгу «Дядя 

Фёдор, пёс и кот», на долю которой выпал невероятный успех, а мультипликационная 

трилогия по мотивам этого произведения по праву считается классикой отечественной 

мультипликации. Помимо сочинения многочисленных стихов, рассказов, повестей, 

сказок, пьес, сценариев, неутомимый Эдуард Успенский придумал передачи «Радионяня», 

«АБВГДейка», вел передачу «В нашу гавань заходили корабли», был членом жюри 

первых игр возрожденной Высшей лиги КВН, организовал книжное издательство 

«Самовар». 

 

 

Міфологія як джерело літератури 
План 

7. Визначити поняття “міф”, “міфологія”. Розкрити особливості міфів, їхню 

класифікацію за змістом. 

8. Прочитати 5 міфів Давньої Греції і 5 міфів слов’янських народів. Занотувати їхній 
зміст до читацького щоденника. 

9. Ознайомитись з пантеоном слов’янських і давньогрецьких богів. 
10. Підготувати один з міфів для переказу. 
 

Дитяча поезія ХІХ століття.  

Творчість Т.Г.Шевченка для дітей 

Завдання 

5. Дайте загальну характеристику розвиткові поезії означеного періоду. Назвіть 

основні теми й мотиви. 



  

 

6. Підготйте повідомлення про Т.Г.Шевченка (особливо детально зупиніться на 

дитинстві поета).  

7. Визначте особливості поетичних творів Т.Шевченка для дітей “Садок вишневий 

коло хати”, “Тече вода з-під явора”, “Мені тринадцятий минало”, “На великдень на 

соломі”. Зробити аналіз поезій за орієнтовним планом. 

8. Вивчіть напам’ять вірші Т.Шевченка“Садок вишевий коло хати”, “Тече вода з-під 

явора” (на вибір); Б.Грінченка “Ластівка” та Олени Пчілки “Як швидко літо 

промайнуло”. 

План аналізу ліричного твору 

1. Настрої і почуття. 
2. Образи. 
3. Образи й образотворчі засоби. 
4. Ритм. 
5. Ідея. 
6. Жанр. 

Література 

1. Історія української літератури ХІХ століття : у 2 кн. : підручник ; за ред. акад. 
М. Г. Жулинського. — К. : Либідь, 2005. — 656 с. (до першого питання) 

 

 

Практичне заняття №9 

Прозова спадщина Є.Гуцала. 

5. Скласти розповідь для дітей про Євгена Гуцала лауреата національної премії 

України імені Т.Г.Шевченка за твори для дітей. 

6. Визначте тематичне коло творів Євгена Гуцала для дітей і про дітей. 

7. Зробіть ідейно-художній аналіз оповідання Є.Гуцала «Олень Август». Розкрийте 

проблеми обдарованої дитини, складності взаємин дорослих із дітьми. Порушені в творі. 

8. Підготуйте для переказу будь-яке оповідання Є.Гуцала для дітей за власним вибором.. 

 

Творчість Л.М.Толстого для дітей 

План 

5. Прочитати оповідання Л.М.Толстого “Лев и собачка”, “Филиппок”, “Котёнок”, 

«Черёмуха». Зробити їхній ідейно-художній аналіз. 

6. Одне з оповідань підготувати для переказу. 
 

Творчість М.Носова 

План 

1. Прочитати оповідання «На горке», «Огурцы», «Заплатка»,«Клякса». 

- Підготувати їх для переказу і виразного читання (відповідно до груп) 

«На горке» (1група); 

«Огурцы» (2група); 

«Заплатка» (3група); 

«Клякса» (4група). 

2. Скласти 7 питань до оповідання (відповідно до групи), які б дали можливість 
учням початкових класів зрозуміти його зміст та ідею. 

 



  

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

 

 

Кафедра початкової освіти 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ 

РОБІТ ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

“Дитяча література” 

 

 

галузь знань   0101 Педагогічна освіта 

 

 

 

факультет    дошкільної та початкової освіти 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр 
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Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 

 

9. Знання художнього тексту, його змісту та особливостей художньої форми.  
10. Володіння сучасним науковим тлумаченням даного художнього твору. 
11. Уміння зробити літературознавчий аналіз твору відповідно до  

12. поставленого питання, враховуючи вікові особливості юного читача.  
13. Залучення літературного контексту доби (зіставлення, паралелі, протиставлення 

щодо інших творів).  

14. Відзначення елементів поетики твору для дітей та рис індивідуального стилю 
автора. 

15. Зв'язне мовлення студента з дотриманням норм української літературної мови.  
16. Читання напам'ять творів, внесених до відповідного переліку.  

 

 

Щоб виконати ці вимоги, рекомендується:  

 Передусім, уважно прочитати художній текст твору для дітей, водночас роблячи 

закладки на сторінках, пов'язаних з поставленим викладачем питанням.  

 Прочитати конспект лекції, скласти загальне уявлення про творчу особистість 

письменника, його місце в літературному процесі, його зв'язки з педагогічною 

діяльністю, знання вікової психології, а також з'ясувати підходи до аналізу його 

творів у сучасній літературознавчій науці.  

 Законспектувати наукові статті, названі в завданнях до практичних занять  

та самостійної роботи студента – так Ви дізнаєтесь про сучасне наукове  

тлумачення даного твору і про вчених, які його досліджують.  

 Опрацювати рекомендовану літературу (монографії, підручники, статті в  

наукових збірниках і періодиці), роблячи виписки, що розкривають тему  

заняття.  

 У підсумку, підготувати до кожного питання: тези і посилання на науковців, цитати 

з художнього твору як доведення думки, висловленої в тезах.  

Не забувайте:  

 треба точно документувати всі виписки з наукових праць.  

 якщо Вам траплятимуться виразно різні, а то й протилежні погляди науковців на 
одну і ту саму проблему, занотуйте суть цих позицій і визначте свою, суголосну з 

однією з дискусійних або оригінальну.  

 специфіка літератури для дітей полягає в поєднанні мистецтва слова, педагогіки 
йвікової психології.  

 

Форми самостійної роботи студентів 

- робота з відповідними підручниками, довідковою літературою 

для самостійного вивчення окремих тем, питань із розробкою конспекту; 

- написання рефератів, доповідей та повідомлень; 

- творчі завдання (проекти, огляди, твори (казки, ессе, нариси, 

оповідання тощо); 

- підготовка письмових відповідей на проблемні питання; 

- виготовлення наочності. 

 

 



  

 

 

МКР для студентів заочної форми навчання 

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ВСІЄЇ ЛІТЕРАТУРИ. 

УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА. 

ЗАРУБІЖНА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА 

І частина 

1. Дитяча література – це... 

2. Назвіть функції дитячої літератури. 
3. Казки про тварин поділяються: а) на повчально-розважальні та чарівні; б) на 

алегоричні і повчально-розважальні; в) на соціально-побутові та сатиричні. 

4. Міфологія – це... 

5. Дитяча як об’єкт вивчення поділяється на... 
6. Пареміографія – це... 

7. Казки поділяються: а) на чарівні, соціально-побутові, про тварин; б) на алегоричні, 

повчально-розважальні, героїчні в) на сімейні, про тварин, чарівні. 

8. Міф – це... 

9. Літературна казка – це... 

10. Назвіть основні дитячі твори давньої української літератури та їхніх авторів. 
11.  Дайте стислу характеристику українській дитячій літературі ХІХ – ХХ століття. 

12. Назвіть основні твори таких представників української літератури ХХІ століття, як 
Володимир Верховець, Василь Слапчук, Оксана Чубачівна, Іван Андрусяк. 

 

ІІ частина 

1. Хто є автором казки “Зачарована красуня”: 

а) брати Грімм; б) Г.-К.Андерсен; в) Ш.Перро; г) Е.Т.А.Гофман 

 

2. Які з казок належать Г.-К.Андерсену: 

а) “Гидке каченя”, “Попелюшка”; 

б) “Соловей”; “Свинопас”; 

в) “Червона Шапочка”, “Снігова королева”; 

г) “Хлопчик-Мізинчик”, “Подарунки феї”. 

 

3. Назвіть усі відомі вам казки О.С.Пушкіна. 

 

4. Хто з російських дитячих письменників відкрив школу для сільських дітей у Ясній 

Поляні і які дитячі твори він написав? 

 

5. Назвіть оповідання і його автора, користуючись наведеним уривком. 

“Больше всего на свете Алик боялся милиционеров. Его всегда дома милиционером 

пугали. Не слушается – ему говорят: 

 – Вот сейчас милиционер придёт! 

Нашалит – снова говорят: 

 – Придётся тебя в милицию отправить! 

Один раз Алик заблудился…” 

 

6. Хто з російських дитячих поетів ХХ століття є автором казки “Айболит”, 

“Федорино горе”, “Мойдодыр”? 

а) С.Маршак, б) С.Михалков, в) К.Чуковский, г) А.Барто. 

 

7. Хто з російських дитячих письменників ХХ століття писав байки? 

а) С.Маршак, б) С.Михалков, в) К.Чуковский, г) А.Барто. 

 



  

 

8. У яких жанрах працював дитячий італійський письменник Джанні Родарі? 

Наведіть приклади. 

 

9. Назвіть справжнє ім’я автора казки “Аліса в Країні чудес” 

 

10. Назвіть представників дитячої зарубіжної літератури ХХІ століття і їхні основні 

твори. 

 

ІІІ частина 

1. Розкрийте тему і основну думку поданої казки. Визначте до якого жанрового 

різновиду вона належить? Доведіть свою думку.  

Совині діти 

Сонце вже заходило. Всі денні птиці вертались до своїх гнізд після цілоденної 

тяжкої праці і укладалися спати, а пані Сова тільки що прокинулась від сну. Розправила 

крила, обдивилася навкруги, чи нема часом якого потайного ворога, що чигає на її добро. 

Наказала дітям, щоб сиділи тихо в гнізді і не рипались, а сама полетіла на роздобутки. 

Думка така, щоб спіймати на вечерю яку дурноголову мишу, підстрелену перепеличку або 

пришелепуватого горобця, що запізнився до гнізда, дзюбаючи соняшник, кого вже доля не 

пошле, бо ще дурні не перевелися і на її вік їх вистачить. 

Прилітає із здобиччю... аж немає дітей її в гнізді. 

—Ой ґвалт! Рятуйте, птиці добрі!.. Калавур! Сталось нечуване лиходійство, від 

якого світ повинен занепастися!.. Пропала краса і надія всього совиного роду!.. Хто чув, 

хто бачив того ворога лютого, що повитягував з гнізда моїх малих хорошунчиків? 

—Я бачила,— каже ворона, облизуючись,— як чорний кіт ніс двоє поганих окатих 

вилупків,— то, може, були твої? 

—Ні, ні,— відказує сова,— мої то були самі щонайкращі в цілому світі. 

—Я чула,— каже ворона,— що й горобчиха говорила те ж саме сьогодні, як ти 

спіймала її горобеня! 

 

2. Проаналізуйте оповідання М. Коцюбинського “Ялинка” за наступним планом: 

1. Тема. 

2. Особливості сюжету й композиції. 

3. Жанр твору. 

4. Головні герої та їхня характеристика. 

5. Встановлення зв’язків між героями та подіями в творі. 

6. Визначення ідеї (головної думки). 

 

ЛІТЕРАТУРА 
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