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ФАХОВИЙ  КОЛЕДЖ “УНІВЕРСУМ” 

 

     Циклова комісія з видавничої справи, культури та української  

філології 
 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

«Література для дітей дошкільного віку»  

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст»  

Курс ІІІ 

Галузь знань: 01 Освіта  

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта  

Освітньо-професійна програма: Дошкільна освіта  

Форма проведення: письмова (виконання тестових завдань та письмова відповідь 

на запитання) 

 

Екзамен проводиться online з використанням сервісних служб Google:  

Google Meet для організації відеозв’язку зі студентами;  

Google forms для проведення тестування;  

Gmail для отримання завдань білету.  

Максимальна кількість балів: 40 балів  

 

Критерії оцінювання: тестові завдання – 20 балів (по 1 балу за кожну правильну 

відповідь); практичне завдання – 20 балів  

 

Орієнтовний перелік тем, які виносяться на екзамен:  

1. Українська дитяча література в контексті національної культури.  

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

3. Народні пісні для дітей: колискові, пестушки, утішки, ігрові пісні, небилиці, пісні 

календарно-обрядового циклу. 

4. Народні казки. Особливе місце казки у духовній сфері  українського народу. 

5. Давня українська література для дітей ХІ –XVIII ст. Державна спадщина часів 

Київської Русі, що увійшла в коло дитячого читання.  

6. Давня українська література в колі дитячого читання. Перші спроби створення 

спеціальних книг для дітей. 

7. Специфіка нової української дитячої літератури. Етапи розвитку нової української 

літератури. Жанр байки в українській дитячій літературі. Огляд творчості  перших 

поетів – байкарів П.Гулака-Артемовського, Є.Гребінки, Л.Боровиковського. 

8. Леонід Глібов – талановитий дитячий письменник-педагог. Внесок байкаря у 

розвиток літератури для дітей. 

9. Поетичні жанри дитячої літератури ХІХ – перша пол. ХХ ст. Творчість  Т. 

Шевченка, С. Воробкевича, В.Самійленка,  Лесі Українки, О.Олеся  для дітей. 



10. Прозові жанри дитячої літератури ХІХ – перша пол. ХХ ст.   Творчість І. Франка, 

Лесі Українки, Олени Пчілки, М. Коцюбинського,  Б. Грінченка, Марка Вовчка 

для дітей дошкільного віку.  

11. Літературна казка. Казки І. Франка, Лесі Українки, Марка Вовчка для дітей 

дошкільного віку. 

12. Загальна характеристика процесу становлення новітньої літератури для дітей. 

Новаторство тематики, пошуки різних жанрів, стилів у творах для дітей. 

13. Поетичні жанри дитячої  літератури ХХ ст. Творчість  П.Тичини, М.Рильського, 

В.Сосюри, А.Малишка для дітей дошкільного віку. 

14. Прозові жанри дитячої літератури ХХ ст. Творчість М.Йогансена, О.Копиленка, 

Н.Забіли, Г.Тютюнника для дітей дошкільного віку.      

15. Українська дитяча література ХХ ст. Жанрова різноманітність . 

16. Творчість Д.Білоуса, Д.Павличка, В.Симоненка, Л.Костенко, В. Сухомлинського 

для дітей дошкільного віку.     

17. Розвиток літератури для дітей  на сучасному етапі. Творчість Г.Бойко, Г.Чубач, 

Д.Чередниченко, А.Качана, М.Слабошпицького та ін. для дітей дошкільного віку.  

 

Екзаменатор                                                                          Дана  СОПОВА 

                                                                                                                              
Голова циклової комісії                                                  Олена ГРУЗДЬОВА  

         

 

   


