
 
 



 
 

 

 

 



 

ВСТУП 
Програму вивчення нормативної навчальної  дисципліни «Дитяча література» 

уклала Паршук С. М. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ступеня 

бакалавра спеціальності 013 Початкова 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. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Мета курсу: ознайомити студентів із основними творами, що входять у коло 

дитячого читання; виробити у майбутніх учителів вміння самостійно аналізувати твори 

дитячої літератури. 

1.2. Завдання курсу: 

 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. 

 
Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

ЗК-1 

ЗК-4 

ЗК-6 

ЗК-7 

ІІ. Фахові: 

ФК-1.1 

На вивчення навчальної дисципліни заплановано 120 годин / 4 кредитів ECTS.  

2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Вступ до предмету. Дитяча література як невід’ємна складова української 

літератури. Архаїчні тексти для дітей 

Тема 1. Теорія дитячої літератури.  Архаїчні тексти для дітей 

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

Джерела і функції дитячої літератури. Ознаки дитячої літератури. 

Тема 2. Усна народна творчість для дітей  

Усна народна творчість для дітей. Основні поняття. Дитячий фольклор (колискові пісні, 

забавлянки та примовлянки, чукикали, дитячі заклички). Ігровий  фольклор (лічилки, 

народні дитячі ігри, дражнили, мирилки, небилиці, дитячі співаночки).Кадендарно-

обрядова поезія для дітей (веснянки, купальські пісні, петрівчанські пісні, жниварські 

пісні, колядки та щедрівки тощо). Дитяча пареміографія (приказки, прислів’я, загадки, 

скоромовки тощо). 

Тема 3. Народна казка як особливий жанр дитячого фольклору 

Поняття про казку та її походження. Українська народна казка: специфіка жанру. Функції 

казки. Вплив казки на дитину. Народна казка та літературна казка: порівняльний аналіз. 

Казки народів світу. 



Тема 4: Міфологія як джерело дитячої літератури. Біблійні мотиви як визначальний 

фактор становлення літератури для дітей. 

Поняття «міф», «міфологія». Специфічні ознаки міфу. Давньогрецька міфологія у 

дитячому читанні. Слов’янська міфологія у дитячому читанні. Біблія як важлива складова 

дитячої літератури. Структура Біблії. Старий Заповіт. Новий Заповіт. Євангеліє. Притча. 

Біблія для дітей. Біблійні міфи в контексті шкільної програми. 

. 

 Кредит 2. Література для дітей (ХІ – ХІХ ст.) 

 

Тема 5. Давня українська література у дитячому читанні (ХІ – ХVІІІ ст.)  

Українська література доби Київської Русі. Історія розвитку книгописання й 

книгодрукування. Легенди давнього письменства. Творчий спадок В. Мономаха 

«Повчання Володимира Мономаха дітям». Творча спадщина І. Г.  Вишенського, Л. 

Барановича, К. Зіновіїва у дитячому читанні. Творча спадщина Г. Сковороди у дитячому 

читанні. 

Тема 6. Нова українська література для дітей (кінець ХVІІІ ст.  - перша половина 

ХІХ століття) 

Нова українська література.Особливості розвитку дитячої літератури зазначеного періоду. 

Значення «Енеїди» І.Котляревського для розвитку української дитячої літератури. Жанр 

байки. Байки П.Гулака-Артемовського, Л.Боровиковського. Сувора правда життя в поезії 

Т. Шевченка. Розкриття теми украденого дитинства. Пейзажна лірика Т. Шевченка. Її роль 

у вихованні в дітей поетичного сприйняття світу й розуміння краси рідної природи. Байки 

Є. Гребінки у дитячому читанні. Байки Л. Глібова для дітей. Твори С. Руданського для 

дітей. 

Тема 7. Українська література для дітей (друга половина ХІХ століття) 

Українська література другої половини ХІХ століття. Особливості розвитку дитячої 

літератури зазначеного періоду. Періодичні видання для дітей другої половини ХІХ 

століття. Іван Франко як дитячий письменник. Літературно-критичні статті: «Байка про 

байку», «Женщина-мати», «Народні школи та їх потреби». Збірка «Коли ще звірі 

говорили».  Марко Вовчок як основоположник української дитячої прози. Казки 

«Ведмідь», «Дев’ять братів в десята сестриця Галя». Внесок Бориса Грінченка у розвиток 

української дитячої літератури. 

Тема 8. Українська література для дітей (друга половина ХІХ століття) 

Художній аналіз творчого доробку Олени Пчілки для дітей. Михайло Коцюбинський як 

майстер художнього зображення психології дитини. Цикл «П’ять казочок». Оповідання 

«Ялинка», «Маленький грішник». Ідейно-тематичний аналіз творчого доробку Лесі 

Українки для дітей. Поетична творчість Л. Українки для дітей. Казки «Біда навчить», 

«Лілея», «Казка про Оха-чудотворця». 

 

Кредит 3. Українська література  дітей (кінець ХІХ – ХХ ст.) 

 

Тема 9.Українська література для дітей (кінець ХІХ століття – перша чверть ХХ 

століття) 

Українська дитяча література ХХ століття. Особливості розвитку дитячої літератури 

зазначеного періоду. Тематичне різноманіття поетичних, драматичних і прозових творів 

для дітей. Творчість О.Олеся. Творчий доробок В. Винниченка для дітей.Твори С. 

Васильченка для дітей. Оповідання Майка Йогансена для дітей. 

Тема 10. Українська література для дітей (перша половина ХХ століття) 

Творчість Марійки Підгірянки.Збірки поезій для дітей «Відгук душі», «Малий Василько», 

«Вертеп», «Зайчик і Лисичка» «Ганнуся», «Гірські квіти» Твори А. Лотоцького, 

Ю. Будяка, Р. Завадовича, К. Перелісної для дітей. 

Тема 11: Творчість шістдесятників для дітей 



Творчий доробок М. Вінграновського для дітей. Дитячі вірші та збірка «Бузиновий цар» 

Ліни Костенко. Жанрове і тематичне розмаїття творів Василя Симоненка для дітей. «Казка 

про Дурила», «Цар Плаксій і Лоскотон», «Подорож у країну Навпаки». Морально-етичні 

проблеми у прозі Гр. Тютюнника («Дивак», На згарищі»). 

Тема 12: Українська література для дітей (друга половина ХХ століття) 

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

літератури зазначеного періоду. Творчість Є.Гуцала, В.Нестайка. Дитяча література в 

контексті сучасного літературного процесу. Творчість І. Андрусяка, Зірки Мензатюк, 

О.Ільченка. Дитячі періодичні видання зазначеного періоду. 

 

Кредит 4. Зарубіжна дитяча література  (кінець ХІХ – ХХ ст.) 

 

Тема 13. 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, В.Гауфа. Творчість Г.К.Андерсена. 

Особливості казок Г.К.Андерсена. 

Тема 14. Зарубіжна дитяча література (ХХ століття) 

Популярність твору ЛьюїсаКерролла «Аліса в Країні Чудес».Осуд егоїзму в казці 

О.Уайльда «Велетень-себелюбець».Добро і зло в казці Р. Кіплінга «Ріккі-Тіккі-Таві». 

Твори Д. Родарі в дитячому читанні. Гуманістичний та моральний зміст казки Карла 

Коллоді «Пригоди Піноккіо». 

Тема 15. 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. 

 

 

3. Рекомендована література 

Базова 
1. 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. 

2. 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. 

3. Українська дитяча література : Хрестоматія / Вступна ст.. та упор. Л.П. Козачок . – 2-ге вид. 
стер. – К. : Вища школа, 2006. – 519 с. 

 

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

учебник для 6 классаобщеобразовательныхучебных заведений с обучением на русскомязыке 

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

2. Качак Т. Б. Зарубіжнадитячалітература [Текст] :підручник для 

студентіввищихнавчальнихзакладів / Т. Б. Качак, Л. М. Круль. – К. :Академвидав, 2014. – 416 

с. – (Альма-матер).  

3. Качак Т. Б. Зарубіжна література для дітей [Текст] :підручник для 

студентіввищихнавчальнихзакладів / Т. Б. Качак, Л. М. Круль. – К. :Академвидав, 2014. – 416 

с.  

4. Качак Т. Українська література для дітей та юнацтва [Текст] :підручник / Т. Качак. – К. 

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

 
 

Інформаційні ресурси 



1. Головна сторінка Національної бібліотеки України для дітей: 

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:залік 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольні роботи, колоквіуми, 

самостійні роботи, творчі роботи, тестування, реферати, повідомлення. 

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

