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1. Анотація курсу 

 

Навчальною дисципліною «Художня література для дітей» передбачено 

ознайомлення студентів з літературознавчими розвідками, присвяченими 

українському письменству, яке писало для дітей і про дітей її кращих зразках.  
 

2. Мета і завдання курсу 

Мета курсу «Художня література для дітей» – ознайомити студентів із 

специфікою розвитку художньої літератури для дітей, її сутністю, основними 

ознаками, розкрити багатство української дитячої літератури в історичній 

обумовленості й художній цінності, зосередити увагу на специфіці образного 

мислення на різних етапах її розвитку; ознайомити студентів з основними творами, 

що входять в коло дитячого читання, функціями, жанрами; визначити особливості 

дитячої літератури; прослідкувати еволюцію розвитку літератури для дітей. 

 

3. Результати навчання 

Окреслити особливості сучасної літератури для дітей та юнацтва, 

охарактеризувати специфіку літературної освіти; осягати естетичну природу та 

пізнавальний, виховний, розвивальний потенціал літератури для дітей та юнацтва. 

Поглибити цілісне уявлення про дитячу літературу як самостійне історико-

літературне явище, що відображає основні тенденції розвитку вітчизняної літератури 

й педагогічної думки. 

Вивчити творчість видатних митців, які присвятили свою діяльність дітям, 

з’ясувати специфічні особливості творів для дітей, їхню тематику, проблематику, роль 

у формуванні високодуховної, національно свідомої особистості.   

Виробити навички аналітичного підходу до художнього тексту, що адресований 

дітям чи підліткам; систематизувати й застосовувати в освітній діяльності сучасну 

наукову інформацію, комп’ютерні технології; працювати з першоджерелами, 

збірниками текстів, періодичними виданнями, користуватися довідковими 

матеріалами, зокрема літературними енциклопедіями та словниками 

літературознавчих термінів. 

Розвивати естетичний смак, уміння орієнтуватися у підборі творів, що входять 

у коло дитячого читання; визначати їхнє місце в літературному процесі, зв’язок творів 

із фольклором, міфологією, релігією, визначати значення для національної культури. 

Розкрити особливості розвитку дитячої літератури на різних етапах 

літературного процесу, визначати засоби творення образів та психологію дитячого 

сприйняття навколишнього світу. 

Виконувати індивідуальні науково-дослідні завдання з відповідної 

проблематики, виявляти самостійність і соціальну відповідальність, громадянські та 

патріотичні чесноти. 

 

4. Структура курсу 

 

Лекції 
Лекція: 1. Вступ. Література для дітей як важливий засіб навчання та виховання. 

Лекція: 2. Дитячий фольклор як  специфічний вид творчості. Казковий та 

документально-фантастичний епос. 



Лекція: 3. Історичний розвиток і формування давньої української дитячої літератури XI 

– XVIII ст. 

Лекція: 4. Література для дітей І половини XIX - новий період в історії української 

дитячої літератури. Т. Шевченко про дітей і для дітей. Роль Л.І. Глібова в галузі 

дитячої літератури. 

Лекція: 5. Література для дітей ІІ половини XIX - новий період в історії української 

дитячої літератури. 

Лекція: 6. Літературна казка. Твори Марка Вовчока для дітей. Іван Франко – видатний 

теоретик і критик дитячої літератури 

Лекція: 7. Література для дітей кінця XIX – початку ХХ ст. Новаторство Б. Грінченка в 

галузі дитячої літератури. Психологізм оповідань М. Коцюбинського, . 

В. Винниченка, Твори для дітей Лесі Українки, О. Олеся, Б. Лепкого. 

Лекція: 8. Тема дитячої долі у творах письменниць-демократок кінця ХІХ - початку ХХ 

століття. 

Лекція: 9. Жанрово-тематична палітра літератури для дітей та юнацтва першої 

половини ХХ ст. Література для дітей і юнацтва 1931-1945 рр. 

Лекція: 10. Розвиток дитячої літератури періоду Другої світової війни та повоєнного 

періоду. Воєнна проза в контексті дитячої літератури у творчості письменників-

шістдесятників (Ю. Збанацький, М. Вінграновський, Є. Гуцало, Б. Харчук). 

Лекція: 11. Тематика, своєрідність прози для дітей ІІ половини ХХ століття 

(М. Стельмах, І. Багмут, В. Близнець, В. Малик). 

Лекція: 12. Розвиток дитячої поезії ІІ - половини ХХ століття. Тематика, мотиви поезії 

для дітей Платона Воронька, Валентина Бичка, Івана Неходи, Грицька Бойка, Тамари 

Коломієць, Дмитра Білоуса, М. Сингаївського. Творчість поетів-шістдесятників для 

дітей та юнацтва. 

Лекція: 13. Особливості новітньої української дитячої літератури. Періодизація. 

Лекція: 14. Тематика і проблематика творів для дітей письменників діаспори 

(С. Черкасенко, І. Качуровський, Р. Завадович, І. Багряний, К. Перелісна, Д. Чуб). 

Лекція: 15. Загальна характеристика творів лауреатів премії ім. Лесі Українки, Олени 

Пчілки, М. Трублаїні. 

 

Практичні заняття 
 

Практичне заняття: 1. Жанрове й тематичне розмаїття дитячого фольклору для дітей: 

класифікація, збирання й дослідження  

Практичне заняття: 2. Літературні казки Марка Вовчка та Івана Франка. 

Майстерність І. Франка для дітей. 

Практичне заняття: 3. Теми й образи творів для дітей Л. Глібова, І. Манжури, 

С. Руданського. 

Практичне заняття: 4. Тема школи у творчості письменників кінця XIX – поч. ХХ 

ст. (Б.Грінченко, А.Тесленко, С.Васильченко). Психологізм у дитячій 

літературі. Практичне заняття: 5. Образ дитини у творчості українських 

письменників Розстріляного відродження, 20-30-х років ХХ століття. 

Практичне заняття: 6 Жанрове розмаїття творчого доробку Н. Забілої, О. Іваненко, 

О. Копиленка, О. Донченка. 

Практичне заняття: 7. Письменники-педагоги для дітей (С. Макаренко, 

В. Сухомлинський). Образи «важких» дітей. 

Практичне заняття: 8. Художня майстерність творчості Всеволода Нестайка. 



Практичне заняття: 9. Творчість поетів-шістдесятників у контексті розвитку 

дитячої літератури. 

Практичне заняття: 10. Традиційність і новаторські пошуки в прозі З.Мензатюк, 

С. Рудківського та інших. 

Практичне заняття: 11. Жанрово-тематичне розмаїття української драматургії для 

дітей. 

Практичне заняття: 12. Основні мотиви дитячої літератури української діаспори. 

Практичне заняття: 13. Шляхи розвитку сучасної української дитячої літератури. 

Практичне заняття: 14. Загальна характеристика періодики для дітей ХХ – поч. 

ХХІ століття. 

Практичне заняття: 15. Творчість для дітей письменників рідного краю. 

 

5. Технічне обладнання та програмне забезпечення 

Технічні засоби навчання: 

Персональні комп’ютери; 

Дистанційна платформа MOODLE. 

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного опитування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 
 

Максимальне оцінювання: 

Практична частина 

Разом *Відповіді на 

практичних заняттях 

Написання 

реферата, 

повідомлення  

Контрольні тестові роботи, 

завдання, робота із текстами 

60 20 20 100 

* При несвоєчасному складанні тем практичних занять максимальна оцінка 
знижується на 2 бали. 

У виставлення загальної кількості балів враховується регулярне відвідування 

занять (не більше одного пропуску без поважних причин за всіма видами занять) та 

наявність конспекту лекцій. 

Теоретична частина оцінюється за результатами здачі контрольної роботи, яка 

містить тестові питання або передбачає розгорнуті відповіді на них.  

Практична частина оцінюється за результатами відповідей на практичних 



заняттях та результатами контрольної тестової роботи, яка містить 20 завдань по 0,5 

бала =10 за одну тестову роботу. 

Для підвищення оцінки (якщо було більш ніж 2 пропуски занять) на 3 бали 

здобувач вищої освіти може виконати та захистити презентацію з будь-якої теми лекцій 

з дисципліни «Художня література для дітей», або обрати тему самостійно (після 

попереднього узгодження з викладачем). 

Якщо студент набрав менше 60 балів з поточного опитування та самостійної 

роботи, він обов’язково складатиме залік. Питання підсумкового контролю розміщено 

на платформі MOODLE або Teams. 

 

6.3. Критерії оцінювання теоретичної частини 

Максимальна кількість балів, нараховується за правильну, повну (наведено 

приклади) та конкретну відповідь (еталонну) на запропоноване питання, відсутня 

інформація, яка опосередковано відповідає суті питання тощо. 

 

6.4. Критерії оцінювання практичної частини 

Відповіді на практичних заняттях. 

Максимальна кількість балів – 60, де кожне практичне заняття оцінюється балом 

4; в оцінку враховується відповіді на питання плану практичних занять, наведені 

приклади текстів, виконані додаткові завдання. 

Контрольні тестові роботи. 

У кожній контрольній 20 тестових завдань з трьома варіантами відповідей, 

правильна відповідь оцінюється  0,5 бала всього 10 балів.  

Написання реферату оцінюється 20 балами. Студент мусить ґрунтовно 

розкрити запропоновану йому тему з посиланням на дослідників та сучасні студії, з 

власними коментарями творів авторів, правильно оформивши роботу.  

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності 

 

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика 

щодо академічної доброчесності регламентується положенням «Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 

«Дніпровська політехніка». http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_ 

documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

7.2.Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf


Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.5. Відвідування занять 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 

заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати документами. Про 

відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити 

викладача або особисто, або через старосту і завчасно.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

8.1 Базові 

(підручники, посібники) 

1. Дивосвіт «Веселки»: Антологія літератури для дітей та юнацтва: У 3 т. / Упоряд. 

Б.Й. Чайковський.  Київ: Веселка, 2005. 700 с.  

2. Дитяча література. Маловідомі твори українських письменників II половини XIX-

першої половини XX століття. Хрестоматія / Н.І.Богданець-Білоскаленко Київ: 

Видавничий Дім «Слово», 2006.  432 с.  

3. Іванюк С. Література для дітей (40-90 роки) Історія української літератури ХХ ст.: 
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