
 



 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

       1.Метою викладання навчальної дисципліни  “Література для дітей дошкільного віку” є 

залучення студентів до найвищих досягнень національної  та світової літератури й культури, 

національних і загальнолюдських духовних цінностей; 

- розвиток творчих здібностей студентів; 

- виховання естетичного смаку, високої читацької та загальної культури;  

- вироблення вміння самостійно ознайомлюватися зі зразками мистецтва слова,  свідомо сприймати 

втілені в них естетичні й духовні цінності; 

2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Література для дітей дошкільного віку”  є: 

– ознайомити студентів з вибраними зразками класичної літератури минулого та кращими 

надбаннями сучасної української та світової літератури; 

– навчити студентів самостійно аналізувати і правильно оцінювати ідейно-художній зміст творів; 

– визначити роль дитячої літератури у морально-естетичному вихованні дітей, їх розумовому 

розвитку; 

– виробити у студентів високий критерій вимог до творів дитячої літератури. 

2. Заплановані результати навчання: у результаті вивчення навчальної  дисципліни студент повинен 

знати: 

– кращі зразки багатого своїми жанрами і мотивами українського фольклору і фольклору народів 

світу як суттєвої частини загальнонаціональної народної творчості; 

–  творчість класиків та сучасних письменників української  і світової літератури; 

– поетичні та прозові твори класичної та сучасної вітчизняної  і світової літератури. 

вміти: 

– складати анотації, підбирати книги для роботи з дітьми різних вікових категорій дитячого садка; 

– виразно читати і розповідати дітям; 

– визначити художню цінність творів та їх естетичної якості, вплив на емоційні почуття 

дошкільника; 

– навчити і розвивати у дітей здатність естетичного сприймання творів мистецтва, прищепити 

любов до книги. 

 



 

Студент повинен набути компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК) 

 

ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України. 
ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК8 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 

Спеціальні компетентності (СК) 
СК1 Здатність до формування наскрізних умінь у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку: 

виявляти творчість та ініціативність, керувати емоціями, висловлювати та обґрунтовувати власну думку, 

критично мислити, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми та співпрацювати в колективі. 

СК6 Здатність до розвитку психічно-емоційної сфери особистості дітей дошкільного (раннього та 

передшкільного) віку. Здатність до навчання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку суспільно 

визнаних морально-етичних норм і правил поведінки. 

СК9 Здатність до національно-патріотичного виховання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) 

віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста, поваги до державних символів України, 

національних традицій, звичаїв, свят, обрядів, народних символів). 

СК10 Здатність до розвитку мовлення у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку та їхньої 

взаємодії з однолітками та дорослими. 

СК12 Здатність до формування в дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку елементарних 

уявлень про різні види мистецтва та засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо) та досвіду 

самостійної творчої діяльності в різних видах мистецтва. 

Результати навчання: 

РН1 Упорядковувати універсальне, розвивальне середовище у групах раннього та передшкільного віку з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дитини.  

РН3 Встановлювати зв’язок між процесом розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного (раннього 

та передшкільного) віку відповідно до їхніх вікових особливостей. 

РН6 Формувати моральні цінності у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку відповідно до 

морально-етичних норм. 

РН9 Визначати завдання, зміст специфічно дитячих видів діяльності (предметно-практичної, ігрової, 

пізнавальної) та організовувати їх відповідно до освітніх програм. 

РН12  Здійснювати педагогічну комунікацію з іншими суб’єктами освітнього процесу закладу 



дошкільної освіти на засадах етики професійного спілкування та оцінювати результативність педагогічної 

взаємодії. 

 

Зміст дисципліни: 

 

3.  СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

 

Назва теми 

Кількість годин 
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___1___ семестр 

Змістовний модуль І. Українська дитяча література. 

Дитячий фольклор. 

Тема 1 . Вступ . Дитяча 

література, її роль у 

вихованні дітей. 

2 2    2 2    

Тема 2. Усна народна 

творчість для дітей. 

5 2   3 10 2  2 6 

Тема 3.Пісенно-поетичний 

дитячий фольклор. 

7 2  2 3  2    

Тема 4.Прозовий дитячий 

фольклор. 

7 2  2 3  2    

Тема 5. Ігровий дитячий 

фольклор. 

5   2 3 6    6 

 Нова українська дитяча література (ХІХ ст.). 

Тема 1 . Становлення 

літератури для дітей. 

6 2  4  8 2   6 

Тема 2 . Поезія для дітей у 

творчості українських 

письменників ХІХ ст. 

6 2  1 3 6 2   6 

Тема 3. Розвиток жанрів 

літературної казки та байки у 

творчості українських 

письменників ХІХ ст.. 

6 2  1 3 8 2  2 6 

 Новітня українська дитяча література (ХХ ст.). 

Тема 1 . Модерністські 

тенденції новітньої 

української дитячої 

літератури . 

9 2  4 3 8 2   6 

Тема 2 . Поезія і проза для 

дітей в українському 

літературному процесі 1-ї 

пол.ХХ ст. 

9 2  4 3 6 2  2 6 

Тема 3 . Поезія і проза для 

дітей в українському 

літературному процесі 2-ї 

пол.ХХ ст. 

9 2  4 3 6 2  2 6 

Тема 4. Сучасна українська 9 2  4 3 6    6 



література для дітей. 

Тема 5. Твори для дітей у 

творчості письменників 

Львівщини. 

7 2  2 3 8    6 

Змістовний модуль IІ. Світова дитяча література. 

Тема 1 . Світова література 

для дітей: жанрово-тематичні 

особливості, головні аспекти 

вивчення. 

5 2   3 8 2   6 

Тема 2 . Зародження і 

розвиток літературної казки у 

творчості письменників 

світової дитячої літератури 

18-19 ст. 

7 2  2 3 8   2 6 

Тема 3 . Світова дитяча 

література 1-ї пол. 20 ст. 

7 2  2 3 3 2   6 

Тема 4. Світова дитяча 

література 2-ї пол. 20 ст. 

7 2  2 3 3 2   6 

Тема 5. Розвиток жанру казки 

у творчості  письменників 

світової літератури ХХ ст.. 

8 2   3 3 2  2 4 

Тема 6. Огляд сучасної 

світової літератури для дітей. 

5 2   3 3    2 

Разом   за __1__ семестр 120 36  36 48 120 26  12 82 

 

 

 

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

__1___ семестр 

 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кількість 

годин 

1.  Вступ . Дитяча література, її роль у вихованні дітей. 2 

2.  Усна народна творчість для дітей. 2 

3. Пісенно-поетичний дитячий фольклор. 2 

4. Прозовий дитячий фольклор. 2 

5.  Становлення української літератури для дітей (ХІХ ст.) 2 

6.  Поезія для дітей у творчості українських письменників ХІХ ст. 2 

7. Розвиток жанрів літературної та байки у творчості українських 

письменників ХІХ ст. 

2 

8. Модерністські тенденції новітньої української дитячої літератури . 2 

9. Поезія і проза для дітей в українському літературному процесі 1-ї 

пол.ХХ ст. 

2 



10.  Поезія і проза для дітей в українському літературному процесі 2-ї пол. 

ХХ ст. 

2 

11.  Сучасна українська література для дітей. 2 

12. Твори для дітей у творчості письменників Львівщини. 2 

13.  Світова література для дітей: жанрово-тематичні особливості, головні 

аспекти вивчення. 

2 

 

14. Зародження і розвиток літературної казки у творчості письменників 

світової дитячої літератури 18-19 ст. 

2 

15. Світова дитяча література 1-ї пол. 20 ст. 2 

16. Світова дитяча література 2-ї пол. 20 ст. 2 

17. Розвиток жанру казки у творчості у творчості письменників світової 

літератури ХХ ст.. 

2 

 

18. Огляд сучасної світової літератури для дітей. 2 

 Разом     за _1__ семестр 36 

 

 

Зміст лекційного курсу для студентів заочної форми навчання 

__1__ семестр 

№ 

з/п 

 

Перелік  тем  лекцій 

Кількість годин 

1.  Вступ . Дитяча література, її роль у вихованні дітей. 2 

2.  Усна народна творчість для дітей. 2 

3. Пісенно-поетичний дитячий фольклор. 2 

4. Прозовий дитячий фольклор. 2 

5. Становлення української літератури для дітей (ХІХ ст.) 2 

6. Поезія для дітей у творчості українських письменників ХІХ ст. 2 

7 Розвиток літературної казки та байки у творчості українських 

письменників ХІХ століття. 

2 

8 Модерністські тенденції новітньої української дитячої літератури . 2 

9 Поезія і проза для дітей в українському літературному процесі 1-ї 

пол. ХХ ст. 

2 

10 Поезія і проза для дітей в українському літературному процесі 2-ї 

пол. ХХ ст. 

2 

11 Світова література для дітей: жанрово-тематичні особливості, 

головні аспекти вивчення. 

2 

12 Світова дитяча література ХХ ст. 2 

13 Розвиток жанру казки у творчості у творчості письменників світової 

літератури ХХ ст.. 

2 



 Разом за _1_ семестр 26 

 

 

 

 

Перелік практичних (лабораторних, семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

__1__ семестр 

№ 

з/п 

Тема практичного ( семінарського) заняття Кількість годин 

1 Пісенно-поетичний дитячий фольклор: жанрова специфіка і виховне 

значення. 

2 

2 Ігровий дитячий фольклор: жанрова специфіка і виховне значення 

для дітей дошкільного віку. 

2 

3 Прозовий дитячий фольклор:  2 

4 Творчість українських письменників ХІХ ст. для дітей. 2 

5 Творчість українських письменників 1-ї пол. ХХ ст. для дітей 

дошкільного віку. 

4 

6 Творчість українських письменників 2-ї пол. ХХ ст. для дітей 

дошкільного віку. 

4 

7 Сучасна українська література для дітей дошкільного віку. 4 

8 Творчість письменників Львівщини для дітей. 2 

9 Розвиток жанру літературної казки у творчості письменників 

світової дитячої літератури 18-19 століть. 

2 

10 Жанрово-тематичні особливості світової дитячої літератури 1- 

половини ХХ століття.  

2 

11 Жанрово-тематичні особливості світової дитячої літератури 2-ї  

половини ХХ століття. 

2 

12 Форми роботи з літературними текстами у ЗДО. 4 

 Модульні роботи 4 

 Разом  за _1_ семестр 28 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перелік практичних ( семінарських ) занять 

для студентів заочної форми навчання 

__1__ семестр 

№ 

з/п 

Тема практичного 

( семінарського) заняття 

Кількість годин 

1 Усна народна творчість для дітей. 2 

2 Розвиток жанрів літературної казки і байки у творчості українських 

письменників ХІХ ст. 

2 

3 Творчість українських письменників 1-ї пол. ХХ ст. для дітей 

дошкільного віку. 

2 

4 Творчість українських письменників 2-ї пол. ХХ ст. для дітей 

дошкільного віку. 

2 

5 Зародження і розвиток літературної казки у творчості письменників 

світової дитячої літератури 18-19 ст. 

2 

6 Розвиток літературної казки у світовій дитячій літературі ХХ 

століття. 

2 

 Разом за _1__ семестр 12 

 

 

Самостійна робота для студентів денної форми навчання 

Номер 

тижня 

 

Тема самостійної  роботи 

Кількість 

годин 

1 
Конспективно опрацювати розділ «Дитячий фольклор»(  С.225-238 )за 

підручником Руснак І. Український фольклор. – К.,2010. 

6 

2 
Конспективно опрацювати розділ «Народна проза» ( С. 189-224) за 

підручником Руснак І. Український фольклор. – К.,2010. 

6 

3 
Конспективно опрацювати розділ «Пам’ятки давньої літератури в 

дитячому читанні» (с.51-60) за підручником Качак Т. «Українська 

література для дітей та юнацтва»- К., 2016. 

3 

4 
Конспективно опрацювати розділ «Література для дітей і про дітей 

другої половини ХІХ – поч.ХХ ст.» (С.60-80) за підручником Качак Т. 

«Українська література для дітей та юнацтва»- К., 2016. 

3 



5 
Конспективно опрацювати розділ «Перший український дитячий 

журнал «Дзвінок» (С.80-87) за підручником Качак Т. «Українська 

література для дітей та юнацтва»- К., 2016. 

3 

6 
Конспективно опрацювати розділ «Поезія для дітей» (С.115-125; 142-

152) за підручником Качак Т. «Українська література для дітей та 

юнацтва»- К., 2016 

6 

7 
Конспективно опрацювати розділ «Проза для дітей» (С.126-137; 157-

169) за підручником Качак Т. «Українська література для дітей та 

юнацтва»- К., 2016. 

6 

8 
Конспективно опрацювати розділ «Поезія для найменших читачів» 

(С.200-201); « Сучасна література для дітей та юнацтва» (С.236-257) за 

підручником Качак Т. «Українська література для дітей та юнацтва»- 

К., 2016. 

3 

9 
Конспективно опрацювати розділ « Доісторична та історична спадщина 

народів світу в дитячому читанні» ( С.25-42) за підручником Качак Т. 

Зарубіжна література для дітей.- К.: Академвидав, 2014.  

3 

10 
Конспективно опрацювати розділи « Зародження традицій літератури 

для дітей у письменстві 18 ст.» (С.58, 61); (С.154-166)за підручником 

Качак Т. Зарубіжна література для дітей.- К.: Академвидав, 2014. 

3 

11 
Конспективно опрацювати розділ «Поетичні твори ХХ ст.для дітей» 

(С.233-237) за підручником Качак Т. Зарубіжна література для дітей.- 

К.: Академвидав, 2014. 

4 

12 
Конспективно опрацювати розділ «Творчість польських письменників 

ХХ ст.. для дітей» (С.337-347) за підручником Качак Т. Зарубіжна 

література для дітей.- К.: Академвидав, 2014. 

3 

 
                                                  Разом за __1_ семестр 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Самостійна робота для студентів заочної форми навчання 

 

Номер 

тижня 

 

Тема самостійної  роботи 

Кількість годин 

    1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

11 

12 

 

13 

14 

Усна народна творчість для дітей. 

Ігровий дитячий фольклор. 

Становлення  української літератури для дітей (ХІХ ст.) 

 Поезія для дітей у творчості українських письменників ХІХ ст. 

Поезія і проза для дітей в українському літературному процесі 2-ї 

пол. ХХ ст. 

Розвиток жанрів літературної казки та байки у творчості українських 

письменників ХІХ ст.. 

Модерністські тенденції новітньої української дитячої літератури. 

Поезія і проза для дітей в українському літературному процесі 1-ї 

пол. ХХ ст. 

Поезія і проза для дітей в українському літературному процесі 2-ї 

пол. ХХ ст. 

Сучасна українська література для дітей. 

Твори для дітей у творчості письменників Львівщини. 

Зародження і розвиток літературної казки у творчості письменників 

світової дитячої літератури 18-19 ст. 

Світова дитяча література 1-ї пол. ХХ ст. 

Світова дитяча література 2-ї пол. ХХ ст. 

Розвиток жанру літературної казки у творчості письменників ХХ ст. 

Сучасна світова література для дітей. 

 

6 

6 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

6 

 

6 

6 

 

 Разом за _1__ семестр  

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Розподіл балів, які отримують студенти  

Вид роботи 
Максимальна 

кількість 

балів за один 

вид роботи 

Обов’язкова 

кількість 

виконаних 

завдань за 

курс 

Максималь

на 

кількість 

балів за всі 

види 

роботи 

1. Робота на практичному (семірському) занятті 2 16 32 

 2.Виконання модульної  роботи 6 2 12 

3.Самостійна робота 3 2 6 

   50 

Іспит 50 

Всього 

 

100  

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість 

балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів. 

 

 

5. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ  З ДИСЦИПЛІНИ 

(орієнтовний перелік) 

1. Дитяча література, її особливості та роль у вихованні дітей. Диференціація понять «дитяча 

література», «література для дітей», «коло дитячого читання». 

2. Специфіка літератури для дітей: класифікації, функції дитячої літератури. 

3. Періодизація  історії української літератури для дітей. 

4. Український дитячий фольклор: визначення, класифікації, жанровий обсяг. 

5. Календарний дитячий фольклор. 

6. Ігровий дитячий фольклор ( лічилки, прозивалки, мирилки, віршований галас). Пісні-ігри. 

7. Малі фольклорні жанри для дітей (прислів’я, приказки, загадки, заклички, примовки, 

скоромовки). 

8. Пісенно-поетичний дитячий фольклор ( колисанки, забавлянки: потішки (утішки), пестушки). 



9. Дитячий прозовий фольклор: легенди і перекази в дитячому читанні. Основні класифікації 

жанрів. Художній переказ і аналіз зразків. 

10.  Українські народні казки – іманентний жанр літератури для дітей. Основні класифікації. 

Художній переказ і аналіз зразків. 

11.  Становлення української літератури для дітей у ХІХ ст.: історико-культурні умови, стильові 

тенденції, жанрово-тематичні особливості. 

12.  Перший український дитячий журнал «Дзвінок» як свідчення зародження дитячої преси в 

Україні ХІХ ст. 

13. Український дитячий фольклор: визначення, класифікації, жанрові особливості. 

14. Творчість І.Неходи для дітей дошкільного віку. 

15. Ідейно-тематичний зміст  казок та оповідань  В.Сухомлинського для дітей дошкільного 

віку. 

16. Календарно-обрядова поезія і пісенність у контексті дитячого фольклору. Дитячий ігровий 

фольклор. 

17. Дитяча література, особливості та роль у вихованні дітей, класифікація за віковою ознакою. 

Специфіка літератури для дітей дошкільного віку. 

18. Поетичні казки Богдана Лепкого для дітей. Аналіз віршів і казок. 

19.  Модерністські тенденції в новітній українській літературі для дітей: історико-культурні 

умови, жанрово-тематичні та стильові особливості. 

20.  Поетична творчість П.Тичини для дітей. 

21. Образний світ поезії М.Рильського для дітей дошкільного віку. 

22. Ідейно-виховний зміст творів  М.Пригари для дітей дошкільного віку. 

23. Ідейно-оптимістичний зміст поезій П.Воронька для дітей дошкільного віку. Методичний 

аналіз поезій. 

24. Жанрово-тематичне розмаїття  творчості Г.Бойка для дітей дошкільного віку. Аналіз творів. 

25. Літературна і педагогічна діяльність О. Іваненко для дітей. Аналіз збірки «Лісові казки». 

26. Світ поезії і прози Наталі Забіли для дітей дошкільного віку. Аналіз поетичних і прозових 

творів. 

27. Літературна і педагогічна діяльність Марійки Підгірянки для дітей. Методичний аналіз 

творів. 

28. Поетично-казковий доробок Ігоря Калинця для дітей дошкільного віку. 

29. Літературна творчість М.Людкевич для дітей дошкільного віку. 

30. Літературна творчість В.Лучука для дітей дошкільного віку. 

31. Літературна творчість О.Сенатович для дітей дошкільного віку. 

32. Поетичний світ Т.Г.Шевченка у колі дитячого читання. 

33. Байки, вірші та загадки  Л.Глібова у колі дитячого читання. Аналіз творів. 

34. Вірші та сміховинки С.Воробкевича для літей дошкільного віку. 



35. І.Франко – автор і теоретик дитячої літератури. Аналіз поезій, казок і статей про значення 

дитячого читання. 

36. Поезії та соціально-етичні казки Лесі Українки у дитячому читанні. Аналіз творів. 

37. Український дитячий прозовий фольклор: легенди, перекази, народні казки. Визначення, 

типологія і аналіз легенд, переказів і казок. 

38. Літературна, редакторська та фольклористична діяльність  Олени Пчілки на ниві дитячої 

літератури. 

39. Казки-мініатюри  М.Коцюбинського для дітей дошкільного віку. Переказ та методичний 

аналіз творів. 

40. Поетичний  доробок Г.Чубач для дітей дошкільного віку. 

41. Казки народів світу у дитячому читанні. 

42. Розповідь про життя і творчість Ш.Перро. Казки письменника для дітей дошкільного віку. 

43. Розповідь про життя і творчість братів Грімм. Аналіз казок . 

44. Творчість Г.К.Андерсена – вершина розвитку жанру літературної казки. Аналіз казок 

автора. 

45. В.Гауф та його казки у колі дитячого читання . 

46. Образний світ казок О.Пушкіна  для дітей дошкільного віку. 

47. К.Ушинський та його творчість для дітей.. 

48. Творчість К.Чуковського для дітей дошкільного віку. 

49. Жанрово-тематичні особливості літературних творів С.Маршака для дітей.  

50. Літературний світ  В.Біанкі у колі дитячого читання. 

51. Казки  Р.Кіплінга у колі дитячого читання . 

52. Казковий розважальний дидактизм творів А.А.Мілна  у колі дитячого читання. 

53. Творчість Е.М.Блайтон у колі дитячого читання. 

54. Творчість Ю.Тувім для дітей дошкільного віку. 

55. Творчість Моріса Карема у колі дитячого читання. 

56. Казкова творчість А.Ліндгрен для дітей. Аналіз творів. 

57. Казки  А.Прьойсена у колі дитячого читання. Аналіз казок. 

58. Книги віршів і казок  Дж. Родарі у колі дитячого читання. Аналіз творів. 

59. Цикл казок  Дж.Харріса у колі дитячого читання. 

60.  Сучасна казкотерапія та її специфіка. 

 

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1) За джерелом інформації: 

•Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 



застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint –Презентація), семінари, 

пояснення, розповідь, бесіда. 

•Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

•Практичні: вправи. 

Дистанційні лекційні заняття. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 

синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 

навчальних проектів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально- 

пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення 

ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

        Навчальні досягнення молодших спеціалістів із дисципліни «Література для дітей дошкільного 

віку» оцінюються за модульною системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, 

умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. Контроль успішності студентів з 

урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-

методичної послідовності . 

 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за 

результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість 

балів при оцінюванні знань  за поточну успішність становить 50 балів, на іспиті – 50 балів. 

    Програмою передбачено дві  модульні контрольні роботи. Студент за одну контрольну роботу 

може отримати 14 балів (2х6=12). Якщо студент відсутній на модульній контрольній роботі без 

поважної причини - отримує 0 балів без права перездачі , якщо - з поважної причини, тоді має право 

написати контрольну роботу і отримати бали . 

За усне опитування студент може впродовж семестру отримати 32 балів за участь у 16 

семінарах. Програмою передбачено 16 семінарсько-практичних занять. За одне практичне заняття 

студент отримує 0.5 - 2 бали (залежить від рівня виконання завдання). Кількість балів, які студент 



може отримати за усну відповідь : «задовільно» – 1 бал, «добре»– 1,5 бала, «відмінно»- 2 бали. 

Самостійна робота передбачає оцінювання 6 балами. 

За умов очного навчання уний іспит передбачає три питання.  Перше і друге - це теоретична  

відповідь студента, оцінюється 1 п.- 20 б., 2п. -20 б., 3п.-10 б. 

За умов дистанційного навчання письмовий іспит передбачає 50 тестових завдань (1 бал за 

правильну відповідь). 

 Максимальна кількість балів - 50. 

Бали набрані впродовж семестру додаються до балів за іспит (студент може отримати 100 балів). 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

Оцінка в балах 

 

ECTS 

 

Визначення 

Екзаменаційна 

оцінка, оцінка з 

диференційованого  

заліку 

(національна 

Шкала) 

 

Залік 

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано 

81-89 B Дуже добре Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно Задовільно 

51-60 E Достатньо 

21-50 FX незадовільно незадовільно не зараховано 

0-20 F незадовільно незадовільно не зараховано 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

- опорні конспекти лекцій; 

- навчальні посібники; 

- робоча навчальна програма; 

-тестові і контрольні завдань для тематичного (модульного) оцінювання 

навчальних досягнень студентів; 

-засоби підсумкового контролю (тестування, комплект  завдань для 

підсумкового контролю). 

 



 

9.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна: 

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 XIXпершої 

половини XX століття. Хрестоматія / Н.І.БогданецьБілоскаленко Київ.: Видавничий Дім 

«Слово», 2006.  432 с.  

3. Кіліченко Л.М. Українська дитяча література: Навчальний посібник. Київ.: Вища школа, 

1988.  264 с.  

4. Рідне слово. Українська дитяча література: Хрестоматія: Навчальний посібник: У 2- кн. / 

Упор. Варакіна З.Д.  Київ.: Либідь, 1999.  Кн.1. 400 с.; Кн.2.  552 с. 

 5. Славова М. Попелюшка літератури. Теоретичні аспекти літератури для дітей.  Київ.: 

Київський університет, 2002.  81 с. 

 6. Срібна книга казок. Українські літературні казки: для середнього та старшого шкільного віку 

/ Упоряд. Ю.Винничук.  Київ.: Веселка, 1992.  493 с.  

7. Українська дитяча література. Хрестоматія: Навчальний посібник для вузів . Київ.: Вища 
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286 с. 
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 10.ІНФОРМАЦІЙНІ  РЕСУРСИ 

1. Національна бібліотека України імені В.В. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Національна бібліотека України для дітей http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5826 

3. Інтернет-бібліотека «Дитяча література» 

http://ditky.at.ua/dir/ditjacha_literatura/internet_biblioteki/28  
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