
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ 

Циклова комісія з видавничої справи, культури та української філології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Дитяча література з основами культури і техніки мовлення» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст» 

Курс ІV 

Галузь: 0101 Педагогічна освіта 

Спеціальність: 5.01010201 Початкова освіта 

Форма проведення: письмова 

Екзамен у формі письмового тестування з практичним завданням 

Тривалість проведення: 2 год 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 

Тестування – 20 балів: кожне запитання оцінюється в один бал. 

Практичні завдання – 20 балів: за розгорнуту відповідь на відкрите 

теоретичне запитання.  

 

Перелік тем, які винесено на екзамен: 

1. Вступ до предмету. Зміст і завдання курсу «Дитяча література з основами 

Культури і техніки мовлення».  

2. Стародавня література. Міфи, легенди, перекази народів світу. Виокремлення і 

становлення дитячої літератури.  

3. Український фольклор і його вплив на розвиток дитячої літератури.  

4. Малі фольклорні жанри для дітей. Зародження жанру байки.  

5. Давня українська література. Місце та роль літератури Середньовіччя, епохи 

Ренесансу та Бароко у вихованні дітей. 

6. Казки народів світу. Боротьба добра і зла. 

7. Поетичні жанри дитячої літератури ХІХ. Специфіка читання віршів. 

8. Шляхи розвитку української літературної казки.  

9. Жанр байки в українській дитячій літературі.  



10.  Прозові жанри дитячої літератури початку ХІХ ст. Тема дитинства в новій 

українській дитячій літературі.  

11.  Особливості нової дитячої літератури другої половини ХІХ ст. Школа і 

виховання у творах нової літератури.  

12.  Прозові жанри дитячої зарубіжної літератури ХІХ - ХХ ст.  

13.  Розвиток зарубіжної літературної казки. Казкарі світу. 

14.  Поетичні жанри дитячої зарубіжної літератури ХІХ - ХХ ст.  Віршовані казки.  

15.  Пригодницька література для дітей. 

16.  Енциклопедичні знання в оповіданнях та повістях.  

17.  Особливості та умови розвитку дитячої української літератури початку ХХ ст. 

18.  Українська літературна казка першої половини ХХ ст.  

19.  Різноманітність жанрів і тем новітньої української дитячої літератури. Жанр 

шкільної повісті.   

20.  Твори дитячої літератури про війну.  

21.  Поетичні жанри першої половини ХХ ст. 

22.  Розвиток і становлення дитячої української літератури другої половини ХХ ст. 

23.  Поетичні української жанри дитячої новітньої літератури. 

24.  Проблеми сучасності, які піднімає світова дитяча література. 

25.   Світова дитяча література на сучасному етапі. 

26.  Українська дитяча література на сучасному етапі. Лауреати літературної премії 

імені Лесі Українки. 

27.  Сучасна дитяча періодика. 

 

 

 

Голова циклової комісії      Груздьова О. В. 

 

Екзаменатор                                Папушняк Ю. В. 

 

 

  


