
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ФАХОВИЙ  КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ» 

 

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 знань 013 Початкова освіта 

Спеціальність  Початкова освіта 

Форма проведення: письмова 

Екзамен у формі тестування з практичним завданням 

Тривалість проведення: 2 год. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Hangout s meet – для організації відеозв’язку зі студентами; Google forms – 

для проведення тестування; Gmail – для отримання студентами практичних 

завдань та відповідей на них. 

 

Критерії оцінювання: 

Тестування - 25 балів. 1 бал за правильну відповідь. Практичне 

завдання – 15 балів. Повна відповідь на запитання 15 балів. Всього: 40 балів.  

 

Орієнтований перелік тем для семестрового контролю 

1. Українські народні казки: «Іван – мужицький син», «Яйце-райце», «Як 

заєць ошукав ведмедя»,  «Летючий корабель», «Іван Голик і його брати», 

«Кирило Кожум’яка»,  «Названий батько», «Про правду і кривду», «Мудра 

дівчинка», «Казка про дідову і бабину дочку». 

2. Народні легенди: «Як мати стала зозулею», «Материнські сльози», 

«Кармелюкова гора», «Боротьба з ординцями», «Богатирі», «Як Сірко переміг 

татар, «Чудодійна криниця», «Кривий Ріг, «Батькова порада, «Про Устима 

Кармалюка». 

3. Дитяча пареміографія (малі жанри дитячого фольклору).  

4. Жанрові ознаки казки. Основні види казок.  

5. Міфи Стародавньої Греції в дитячому читанні.  

6. Слов’янська міфологія в дитячому читанні.  

7. Біблія як джерело дитячої літератури. Біблійні мотиви як визначальний 

фактор становлення літератури для дітей.  

8. Жанр притчі в дитячій літературі.  

9. Творчість Григорія Сковороди для дітей.  



10. Основні теми й жанри дитячої літератури у творчому доробку українських 

письменників І пол. ХІХ століття.  

11. Місце й роль творів Тараса Шевченка в українській дитячій літературі.  

12. Ідейно-тематичне різноманіття української байки ХІХ століття, 

призначеної для дитячого читання (байки Л. Боровиковського, Є. Гребінки, Л. 

Глібова).  

13. Л. Глібов і його творчість для дітей.  

14. Українська дитяча періодика ХІХ століття.  

15. Казки Марка Вовчка.  

16. Літературна казка та її особливості (на прикладі творчості українських та 

зарубіжних письменників). Аналіз творчого доробку одного з казкарів за 

власним вибором.  

17. Місце казки у творчому доробку Івана Франка.  

18. Ідейно-тематичне різноманіття оповідань І. Франка для дітей.  

19. Психологія і внутрішній світ дитини у творах М. Коцюбинського «Харитя», 

«Ялинка» «Маленький грішник». 

20. Питання дитинства у літературно-громадській діяльності Олени Пчілки.  

21. Дитяча поезія у творчості Лесі Українки.  

22. Казки у творчості Лесі Українки.  

23. Твори для дітей у прозовій спадщині Б. Грінченка.  

24. Фольклорні мотиви казок Б. Грінченка. 

25. Українська дитяча література І половини ХХ століття.  

26. Дитячі поезії П. Тичини і М. Рильського. 

27. Світ дитинства в поетичній і прозовій творчості Михайла Стельмаха. 

28. Українська дитяча література ІІ половини ХХ століття.  

29. Поетична творчість Н. Забіли.  

30. Творчість В. Симоненка для дітей.  

31. Поезія Ліни Костенко для дітей. 

32. Василь Сухомлинський як дитячий письменник.  

33. Українська дитяча періодика ХХ століття.  

34. Пригодницькі повісті М. Трублаїні.  

35. Особливості творчого доробку Ярослава Стельмаха. Аналіз повісті 

«Химера лісового озера, або Митькозавр з Юрківки». 

36. Літературні повісті-казки В. Нестайка про життя сучасної школи, про 

веселі учнівські пригоди, про виховання почуття товариськості та 

взаємодопомоги. 

37. Твори про дітей і для дітей Панаса Мирного («Морозенко», «Пригода з 

«Кобзарем»»). 

38. Світ дитини у творах І. Франка «Грицева шкільна наука», «Олівець», 

«Красне писання». 

39.  Автобіографічні оповідання І. Франка «Малий Мирон», «У кузні». 

Зображення світу дитини. 

40. Зародження і розвиток пригодницької, науково-фантастичної 

літератури для дітей (О. Копиленко «Сенчині пригоди». 



41. Відродження жанру казки у творчості О. Іваненко. Природничі казки 

(збірка «Лісові казки»). Аналіз казок із збірки «Великі очі». 

42. Світ природи в оповіданнях Остапа Вишні («Мисливські усмішки» ), 

Майка Йогансена («Кіт Чудило» , «Собака, що лазив на дерево» , «Як мураші 

наїлися цукру» , «Собака і ворони» та ін.), О.Копиленка (збірка «Як вони 

поживають» ).  

43. Ідейно-художній рівень і виховне значення фольклору. 

44. Загальний аналіз трилогії «Тореадори з Васюківки» В. Нестайка як одного 

з найкращих творів сучасної світової літератури для дітей. 

45. Дайте характеристику головному герою оповідання В.Винниченка 

«Бабусин подарунок». 

46.  Твори Л. Письменної для дітей. Загальна характеристика. 

47. Твори для дітей Дмитра Білоуса. Загальна характеристика. 

48. Поезія Олександра Олеся в дитячому читанні. Мотиви рідної природи у 

віршах. Значення творчості Олександра Олеся. 

49. Визначити ідею різдвяної казки Марка Черемшини «Сльоза». 

50. Фольклорна основа збірки казок І. Франка «Коли ще звірі говорили».  

51. Твори для дітей Ліни Костенко. Збірка «Бузиновий цар». 

52. Головна тема оповідання Є. Ярошинської «Найбільший скарб». 

53. Поезія і проза для дітей Анатолія Костецького. 

54. Природнича тематика у творчості Олександра Копиленка. 

55. Оповідання та казки для дітей Григора Тютюнника. 

56. Мотиви творів для дітей Катерини Перелісної. 

57.  Тематика творів для дітей Анатолія Качана. 

58. Твори для дітей Дмитра Білоуса. Загальна характеристика. 

59. Гостросюжетні, яскраво-барвисті за своєю формою оповідання В. 

Винниченка про дітей («Федько-халамидник», «Кумедія з Костем»). 

Драматична, реалістична манера змалювання дитячих характерів у них. 

60. Цикл оповідань О. Пчілки про життя видатних людей («Малий музика 

Моцарт», «Чарівна паличка » та ін.). 

 

 

 

Голова циклової комісії       Олена ГРУЗДЬОВА 

        Екзаменатор       Юлія ПАПУШНЯК 
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