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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча навчальна програма з дисципліни «Дитяча література з 
практикумом» є нормативним документом КУ імені Бориса Грінченка, який 
розроблено кафедрою дошкільної освіти на основі освітньо-професійної 
програми підготовки бакалаврів відповідно навчального плану денної форми 
навчання для студентів, що здобувають вищу освіту.

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист 
№ 1/9-736 від 06.12.2007 р.) «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх 
поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки 
педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра».

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно- 
модульної системи організації навчання. Програма визначає: обсяги знань, 
які повинен опанувати спеціаліст відповідно до вимог освітньо- 
кваліфікаційної характеристики; алгоритм вивчення навчального матеріалу 
дисципліни «Дитяча література з практикумом»; необхідне методичне 
забезпечення; складові та технологію оцінювання навчальних досягнень 
студентів.

Навчальний матеріал дисципліни «Дитяча література з практикумом» 
ґрунтується на класичних та сучасних наукових дослідженнях у галузі 
дошкільної педагогіки, психології, є складовою частиною дисциплін 
психолого-педагогічного циклу нормативного блоку дисциплін.

Вивчення дисципліни передбачає розв'язання низки завдань 
професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема:

Р підведення до усвідомлення важливості естетичного розвитку 
особистості;

Р оволодіння педагогічним інструментарієм залучення дітей 
дошкільного віку до літературного мистецтва;

Р формування умінь щодо використання літературних творів в 
освітньому середовищі дошкільному навчальному закладі;

Р стимулювання мотивації саморозвитку та постійного фахового 
зростання.

Мета курсу -  ознайомлення студентів з творами дитячої літератури та 
специфікою їх використання у роботі з дітьми.

Завдання курсу:
Р формувати знання про вплив дитячої літератури на розвиток 

особистості;
Р ознайомити студентів з видами та жанрами літератури для дітей 

дошкільного віку;
Р формувати у студентів вміння методично грамотно застосовувати 

сучасні засоби та педагогічні технології формування художньо-практичної 
компетентності дітей в практиці роботи дошкільних навчальних закладів 
згідно БКДО.

Навчальна дисципліна «Дитяча література з практикумом» спрямована 
на формування фахових компетентностей.
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> Здоров’язбережувальна: знання про вплив літературних творів 

на фізичне та психічне (інтелектуальне та емоційне) здоров'я особистості; 
уміння організовувати діяльність дітей дошкільного віку з врахуванням 
позитивного емоційного впливу літературних творів на здоров'я дитини.

> Методична: знання про різні жанри художньої літератури; 
педагогічний інструментарій -  методи, прийоми, форми роботи з дітьми та 
батьками вихованців у контексті ознайомлення з дитячою літературою; види 
планування та структуру плану освітнього процесу з використанням 
художньої літератури; уміння доцільно використовувати прийоми, методи та 
форми роботи з літературними творами різних жанрів задля вирішення 
освітніх завдань в роботі з дітьми різних вікових груп та з різними освітніми 
потребами; добирати зміст творів, враховуючи вікові особливості, потреби та 
інтереси дітей, пори року, свята тощо; визначати зміст літературної освіти 
дітей дошкільного віку керуючись нормативно-правовою та науково- 
методичною базою; планувати роботу з формування художньо-практичної 
компетенції дитини в літературній освіті.

> Практично-творча: знання про засоби та педагогічні технології 
реалізації різних текстів художньої літератури в роботі з дітьми дошкільного 
віку; уміння створювати можливості для виявлення художньо-мовленнєвої 
активності та творчості дітей; добирати різножанрові твори відповідно до 
різних видів діяльності дітей; залучати дітей та батьків до різних форм 
роботи з використанням літературних текстів (свята, розваги, вікторини, 
літературні виставки, екскурсії до бібліотек тощо).

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення 
дисципліни, становить 120 год. (4 кредити), із них 22 год. -  лекції, 20 год. -  
практичні заняття, 42 год. -  самостійна робота, 6 год. - модульний контроль, 
30 год. - семестровий контроль, екзамен.

Вивчення навчальної дисципліни «Дитяча література з практикумом» 
завершується складанням екзамену.



СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таб. 1.1

7

Найменування
показників Спеціальність

Характеристика 
навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів -  4

012 дошкільна освіта 
освітньо-

кваліфікаційний рівень 
«бакалавр»

(на базі ОР Молодший 
спеціаліст)

Нормативна

Модулів -  4 Рік підготовки:
Змістових модулів -  4 3-й

Семестр

5-6-й

Загальна кількість годин 
- 120

Лекції
22 год.

Практичні
20 год.

Самостійна робота
42 год.

Семестровий контроль
30 год

Вид контролю: екзамен
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таб 2.1

№
з/п

Назви теоретичних розділів

Кількість годин
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зо

м

А
уд

ит
ор

ни
х

Л
ек

ці
й

П
ра

кт
ич

ни
х

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

а
ро

бо
та

С
ам

ос
ті

йн
а

ро
бо

та

М
од

ул
ьн

ий
ко

нт
ро

ль

С
ем
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ко
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ль

ЗМІСТОВІ 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

ТЙ МОДУЛЬ І 
ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Предмет «Дитяча література з 
практикумом», його значення, зміст і 
специфіка.

2

2. Становлення дитячої літератури: 
історико-мистецький аспект.

2 6

3. Закономірності побудови 
літературних творів різних жанрів. 
Особливості аналізу художніх творів 
дитячої літератури. Особливості 
сприйняття дітьми дошкільного віку 
художніх творів.

2

4. Техніка мовлення та засоби 
емоційної виразності у роботі з 
літературними творами у ЗДО. 
Складання партитур художнього 
тексту та вправляння у їх виконанні.

2 4

5. Створення умов для організації 
ознайомлення з художніми творами 
та опанування ними дітей з 
особливими потребами в закладах 
освіти.

2

6. Особливості роботи над 
творами різних жанрів в освітньому 
процесі ЗДО з дітьми з особливими 
освітніми потребами. (2год.)

2

Контроль 2 2

Разом 26 6 6 12 2
ЗМІСТОВИЙ 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА НА
МОДУЛЬ

Ш РЯМКУ
[І
ФІКШН ДЛЯ ДІТЕЙ

7. Тематика і жанрові особливості 
творів для дітей напрямку фікнш в 
українській літературі. Український 
фольклор і його вплив на

2
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розвиток дитячої літератури 
(народні пісні для дітей, малі 
фольклорні жанри, казки, 
легенди, перекази, притчі).

8. Народна та літературна казки. 
Особливе місце казки у духовній 
сфері українського народу. 
Онтогенез української літературної 
казки (2 год.)

2 8

9. Специфіка нової української дитячої 
літератури. Етапи розвитку нової 
української літератури .
Жанр байки в українській дитячій 
літературі. Поетичні та прозові жанри 
дитячої літератури ХІХ -  перша пол. 
ХХ ст.

2

10. Українська дитяча література ХХ ст. 
Жанрова різноманітність. Творчість 
П.Тичини, М.Рильського, Д.Білоуса, 
Д.Павличка, В.Симоненка, 
Л.Костенко, М.Пономаренко для 
дітей дошкільного віку. (2год.)

2

11. Загальна характеристика 
процесу становлення новітньої 
літератури для дітей. Новаторство 
тематики, пошуки різних жанрів, 
стилів у творах для дітей. Новітня 
українська дитяча література для 
дітей дошкільного віку.

2

Контроль 2 2
Разом 22 6 4 10 2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ НАПРЯМКУ ФІКШН

12. Література для дітей у творчості 
письменників Італії, Німеччини, 
Франції.

2

13. Створення кола дитячого читання у 
Естонії, Латвії, Польщі,Чехії.

2

14. Література для дітей у творчості 
письменників Великої Британії.

2

15. Найпопулярніша дитяча література 
Швеції, Фінляндії, Данії.

2

16. Сучасна зарубіжна дитяча 
література. Представники

2 8
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літературної творчості груп діаспор 
України.
Контроль 2 2

Разом 22 6 4 10 2
змістовий модуль іу

Дитяча література напрямку нон-фікшн
17. Дитяча література напрямку нон- 

фікшн та її розвиток (зарубіжні 
тенденції).

2

18. Дитяча література напрямку нон- 
фікшн та її розвиток в Україні.

2

19. Сучасна дитяча публіцистика та 
документалістика.

2

20. Візуальна дитяча книга. Прийоми 
створення та ілюстрування сучасних 
дитячих книжок.

2

21. Новітні літературні жанри змішаного 
типу. Формування комунікативного 
досвіду дітей дошкільного віку у 
контексті підготовки до НУШ.

2 10

Разом 20 4 6 10
Разом за навчальним планом 120 22 20 42 6 30
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ІІІ. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Лекція 1. Предмет «Дитяча література з практикумом», його 
значення, зміст і специфіка.

Вплив художньої літератури на формування особистості дитини 
дошкільного віку. Роль і місце дитячої літератури в системі підготовки 
фахівця. Наукові дослідження дитячої літератури (А. Богуш, Н.Богданець- 
Білоскаленко, Н.Гавриш). Сутність поняття національної культури. Її основні 
вартості. Становлення української дитячої літератури. Своєрідність та 
багатство тематики дитячої літератури. Популярні жанри і види дитячої 
літератури. Образ головного героя.

Основні поняття теми: література, дитяча література, культура, 
соціалізація, національна культура, народна, професійна і масова культура, 
українська дитяча література, літературні жанри, головний герой.

Практичне заняття 1. Становлення дитячої літератури: історико- 
мистецький аспект. (2год.)

Лекція 2. Закономірності побудови літературних творів різних 
жанрів. Особливості аналізу художніх творів дитячої літератури. 
Особливості сприйняття дітьми дошкільного віку художніх творів.

1. Специфіка літератури для дітей. Аналіз художнього твору в 
процесі вивчення дисципліни «Дитяча література». Роди і види літератури. 
Жанрова система. Сприймання творів мистецтва: філософський, соціальний, 
когнітивний, виховний, естетичний аспекти. Вербальна та невербальна 
комунікація. Жести, міміка, тембр, рух, інтонація, логічний наголос як 
чинники, що впливають на безпосереднє сприймання художнього тексту. 
Маніпуляції комунікативного спрямування. Умови організації ознайомлення 
з художніми текстами. Підготовка твору для читання та його аналізу. 
Перший етап — літературознавчий аналіз твору. Другий етап — дійовий 
аналіз твору.

Основні поняття теми: література, дитяча література, функції 
літератури, літературні роди, жанри, аналіз художнього тексту, види аналізу, 
мова твору, сприймання, тропи.

Практичне заняття 2. Техніка мовлення та засоби емоційної 
виразності у роботі з літературними творами у закладі дошкільної освіти. 
Складання партитур художнього тексту та вправляння у їх виконанні. (2год.)
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Лекція 3. Створення умов для організації ознайомлення з 
художніми творами та опанування ними дітей з особливими потребами в 
закладах дошкільної освіти. (2год.)

Чинники та необхідні й достатні умови розвитку дітей з особливими 
освітніми потребами. Створення освітнього середовища, в якому може 
працювати з художнім текстом дитина, що має особливі освітні потреби. 
Готовність дитини, середовища та команда роботи супроводу. Завдання та 
принципи навчання й розвитку дітей з особливими освітніми потребами. 
Складові професіограми педагога, який працює з дітьми з особливими 
потребами. Особливості сприйняття текстів дітьми, що мають інклюзії 
різного спрямування.

Основні поняття теми: діти з особливими освітніми потребами, 
нормовотипові діти, чинники успішності інклюзивного навчання, способи 
ознайомлення з художнім текстом та організація роботи з художнім текстом 
в закладі дошкільної освіти, професіограма педагога.

Практичне заняття 3. Особливості роботи над творами різних 
жанрів в освітньому процесі ЗДО з дітьми з особливими освітніми 
потребами. (2год.)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ іі
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА НАПРЯМКУ ФІКШН ДЛЯ ДІТЕЙ

Лекція 4. Тематика і жанрові особливості творів для дітей 
напрямку фікнш в українській літературі. Український фольклор і 
його вплив на розвиток дитячої літератури.

Література напрямку фікшн та її особливості. Сутність фольклору, 
специфіка його на сучасному етапі, роль фольклору в житті сучасної дитини. 
Тематика і жанрові особливості творів для дітей в українській літературі. 
Фольклорні твори для дітей (народні пісні для дітей, малі фольклорні 
жанри, казки, легенди, перекази, притчі). Народні пісні для дітей: 
колискові, пестушки, утішки, ігрові пісні, небилиці, примовлянки та їх 
різновиди, забавлянки і заклички, віршики-пісеньки, лічилки, народні ігри, 
пісні календарно-обрядового циклу. Народ скаже, як зав'яже (прислів'я та 
приказки, загадки, скоромовки, звуконаслідувальні мініатюри,) для дітей 
дошкільного віку. Мова фольклору у контексті літературної мови.

Основні поняття теми: фікшн література, фольклор, народні пісні 
для дітей, малі фольклорні жанри, щедрівки, веснянки, гаївки, особливості 
фольклорних казок, легенда, переказ, дитяча притча.

Практичне заняття 4. Народна та літературна казки. Особливе місце 
казки у духовній сфері українського народу. Онтогенез української 
літературної казки (2 год.)
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Лекція 5. Специфіка нової української дитячої літератури. Етапи 
розвитку нової української літератури. Жанр банки в українській дитячій 
літературі. Поетичні та прозові жанри дитячої літератури ХІХ -  перша 
пол. ХХ ст.
Національний колорит української байки (Г.Сковорода, П.Гулак- 
Артемовський, Є.Гребінка, Л.Боровиковський, Л.Глібов та ін.). Огляд 
творчості Л.Глібова. Співомовки С.Руданського. Поетичні жанри дитячої 
літератури (Т. Шевченко, С. Воробкевич, В.Самійленко, Леся Українка, 
О.Олесь та ін.). Прозові жанри дитячої літератури ХІХ -  перша пол. ХХ ст. 
(Олена Пчілка, М.Коцюбинський, Б. Грінченко, Марко Вовчок). Зв’язок 
творчості Марійки Підгірянки з усною народною поезією. Майк Йогансен та 
оригінальність його творів.

Основні поняття теми: байка та її різновиди, співомовка, римовані 
віршики, рима, строфа, дитяче оповідання, літературна казка.

Практичне заняття 5. Українська дитяча література ХХ ст. Жанрова 
різноманітність. Творчість П.Тичини, М.Рильського, Д.Білоуса, Д.Павличка, 
В.Симоненка, Л.Костенко, М.Пономаренко для дітей дошкільного віку. 
(2год.)

Лекція 6. Загальна характеристика процесу становлення новітньої 
літератури для дітей. Новаторство тематики, пошуки різних жанрів, 
стилів у творах для дітей. Новітня українська дитяча література для 
дітей дошкільного віку.

Загальна характеристика процесу становлення новітньої літератури для 
дітей. Новаторство тематики, пошуки різних жанрів, стилів у творах для 
дітей. Роль О.Копиленка у створенні літератури для дітей анімалістичного та 
природничого характеру. Чарівний мелодійний світ дитячої безпосередньості 
у творах Н.Забіли. Особливості зображення теми праці у оповіданнях 
О.Донченка. Тематика та пригодницький характер сюжетів повістей та 
оповідань М.Трублаїні. Тема дитинства в оповіданнях О.Іваненко. Новітня 
українська дитяча література. Літературна творчість для дітей Л.Костенко, 
Т.Коломієць, М.Сингаївського. Повісті, оповідання та казки для дітей 
В.Рутківського, В.Нестайка, Л.Ворониної, В.Жупана, І.Роздобудько, 
З.Мензатюк, А.Кокотюхи, Г.Чайки, С.Дерманського, М.Чумарної, 
О.Ільченко, Ю.Смолича, О.Денисенко, Леоніда Сороки, Сергія Пантюка, 
Юрія Бедрика та ін. Серія «Життя видатних дітей» та «Християнська 
читанка» у дитячому читанні.

Основні поняття теми: поет, ліризм, гумор, сюжет, мотиви творів, 
повість, пригодницька література.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ НАПРЯМКУ ФІКШН

Лекція 7. Література для дітей у творчості письменників Італії, 
Німеччини,Франції

Ш.Перро та виникнення і розвиток літературної казки. Романтичність 
творів Ж.Санд та А. де Сент-Екзюпері. Ж. Юр'є для дітей. Діяльність братів 
Грімм у галузі збирання, вивчення і літературної обробки німецьких 
народних казок. Гуманістична спрямованість казок В.Гауфа. Творчість 
Е.Т.Гофмана, Е.Кестнера, О.Пройслера та Дж.Крюса. Фантастичний світ у 
творчості Джанні Родарі.

Основні поняття теми: зарубіжна література для дітей, романтизм, 
обробка фольклорного твору, збирач фольклору, фантастика та іі різновиди.

Практичне заняття 6. Створення кола дитячого читання у Естонії, 
Латвії,Польщі, Чехії. (2 год.)

Лекція 8. Література для дітей у творчості письменників Великої 
Британії.

Творчість Льюіса Керолла для дітей. Реальність і фантастика у 
науково-природничих оповіданнях і казках Р.Кіплінга. Гуманістична 
спрямованість творчості А.Мілна. «Вінні-Пух і всі, всі, всі»: герої, мотивація 
їх вчинків. Гумор у змалюванні героїв. Роль «Ланцюжкової реакції доброти» 
у книзі А. А. Мілна «Вінні-Пух і всі, всі, всі»

Тема дитинства у повісті Дж. М.Баррі. Казки Х.Лофтінга та Б.Поттер. 
Творчість О.Уайльда, П.Треверс, Дж.Р.Толкіна, Ч.Діккенса, Р.Дал та 
Ф.Бернет для дітей. Казки Кл. С.Льюїса у дитячому читанні. Жартівливі 
оповідання Дж.Стронга для дітей Фантастичний світ творів Дж.К.Ролінг.

Основні поняття теми: особливості зарубіжної літератури для дітей, 
естетичні вподобання та смаки, науково-природничі оповідання.

Практичне заняття 7. Найпопулярніша дитяча література Швеції, 
Фінляндії, Данії. (2 год.)

Лекція 9. Сучасна зарубіжна дитяча література. Представники 
літературної творчості груп діаспор України.

Тематика та жанрові особливості творів для дітей митців української 
діаспори Катерини Перелісної (США), Івана Багряного (Німеччина), Г алини 
Чорнобицької (Австралія), Ніни Мудрик-Мриц (Канада) та ін.

Основні поняття теми: тема твору, взаємозв'язок тематики та жанру 
твору, жанри cli-fi, Climate Fiction, Young Adult Fiction .
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА НАПРЯМКУ НОН-ФІКШН

Лекція 10. Дитяча література напрямку нон-фікшн та її розвиток 
(зарубіжні тенденції).

Поняття літератури напряму нон-фікшн. Документальна література, 
документалістика як різновид творів художньо-публіцистичних, науково- 
художніх і художньо-документальних жанрів. Феномен сучасного 
українського мистецтва, що майстерно переплітає «поезію» минулого з 
«ідолами» масової культури сьогодення. Врахування інтегративного підходу 
під час планування роботи з ознайомлення дітей з літературними творами. 
Особливості добору літературних творів з врахуванням вікових особливостей 
дитини. Особливості добору літературних творів, що ґрунтуються на 
врахуванні специфіки різних видів діяльності дітей.

Основні поняття теми: белетристика, нариси, правдиві історії, 
мистецтво, способи підтвердження достовірності, синопси, дайджест, 
планування перспективне та календарне, інтегрований підхід до планування 
діяльності.

Практичне заняття 8. Дитяча література напрямку нон-фікшн та її 
розвиток в Україні. (2 год.)

Практичне заняття 9. Сучасна дитяча публіцистика та 
документалістика. (2 год.)

Лекція 11. Візуальна дитяча книга. Прийоми створення та 
ілюстрування сучасних дитячих книжок.
Прийоми наочного супроводу художніх текстів. Ілюстрування книжок. 
Українська візуальна книга Павла Гудімова та Діани Клочко. Джерела 
інспірацій художніх текстів. Супровід електронних книг. Ризики, пов'язані з 
використанням різнопланового унаочнення. Планування свят та розваг на 
матеріалі літературних творів. Використання творів дитячої літератури в 
повсякденному житті. Організація осередків дитячої книги у різних вікових 
групах дошкільного навчального закладу, створення дитячої бібліотеки у 
ДНЗ та в умовах сім'ї. Залучення батьків до проведення літературних свят, 
розваг, вікторин, зустрічей з дитячими письменниками у ДНЗ, відвідування 
бібліотек, книгарень. Розвиваючі книжки для дітей дошкільного віку. 
Сучасні українські книжки-пазли,розмальовки, абетки для дітей дошкільного 
віку. Сучасні текстильні книжки для дошкільнят.

Основні поняття теми: ілюсрація, класифікація ілюстративного 
матеріалу, візуальний контакт,анімації, наочність, дудли,мистецький твір, 
артбук, езін, фліпбук, скетчбук, бібліотека, розвага, літературне свято, 
вікторини, осередок дитячої книги, буктьюбер.

Практичне заняття 10. Новітні літературні жанри змішаного типу. 
(2 год.)
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ІУ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА З ПРАКТИКУМОМ»
Разом: 120 год. З них: лекції - 22 год., семінарські заняття - 0 год., практичні заняття -20 год., модульний контроль -  6 год., самостійна робота - 42 год.

Ш курс (УІсеместр)
Модулі Змістовий модуль Ш Змістовий модуль IV

Назва
модуля

Теоретичні засади дитячої літератури Українська література напрямку фікшн для дітей

Кількість балів 
за модуль

63 бали 51бал
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Теми
практичних
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Практичні 10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 10 балів
Самостійна

робота
20 балів 19 балів

Види поточ. 
контролю

Модульна контрольна робота 3 (20 балів)

Підсумк.конр. Екзамен ( 40 балів)

Максимальна кількість балів за семестр становить: 240 балів (к=4)



У.ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Практичне заняття 1.
Тема. Становлення дитячої літератури: історико-мистецький 

аспект (2год.)
І. Теоретична частина. Питання для обговорення.

1. Своєрідність дитячої літератури.
2. Естетична природа художньої літератури. Поняття "художній образ". 

Критерій художності літературного твору.
3. Поняття „дитяча література” і „дитяче читання”. Специфічні 

особливості літератури для дошкільників.
4. Функції художньої літератури для дітей.
5. Принципи відбору художніх творів.

Завдання ІІ. Практична частина
1. За „Словником літературознавчих термінів” Лесина В.М., Пулинця

О.С. опрацювати статті „Художня література”, „Художній образ”, 
„ Образ-персонаж”, „ Образ-пейзаж ”, „ Образ-предмет”, „ Тема твору ”, 
„Ідея твору”, „Тропи”, „Епітет”, „Метафора”, „Порівняння”,
„Гіпербола”, „Літота”, ”Анотація”.

2. Створення реклами або анотації до улюбленого з дитинства 
літературного твору з обґрунтуванням жанру.

3. Літературна п ’ятихвилинка

Основна література: 3, 5, інформаційний ресурс 1
Додаткова література: 8, 9

Практичне заняття 2.
Тема. Техніка мовлення та засоби емоційної виразності у роботі з 

літературними творами у закладі дошкільної освіти. Складання 
партитур художнього тексту та вправляння у їх виконанні. (2год.)

І. Теоретична частина. Питання для обговорення.
1. Засоби емоційної виразності та їх характеристика.
2. Виразність мовлення при виконанні окремих жанрів (фольклорні 

казки, міфи, прислів'я, історії, вірші)
3. Способи впорядкування партитур тексту для виразного читання.
4. Засоби заохочення дітей до виразного читання напам'ять.
5. Методика підготовки дітей в різних вікових групах до виразного 

читання поетичного твору.
ІІ. Практична частина
1. Вивчити дві дитячі поезії та забавлянку на вибір напам'ять.
2. Створення партитури дитячих літературних творів. Виразне 

читання художніх творів згідно партитури напам'ять.
3. Літературна п ’ятихвилинка
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Основна література: 1,3, 5, інформаційний ресурс 1 - 5 
Додаткова література: 1, 6

Практичне заняття 3.
Тема. Особливості роботи над творами різних жанрів в освітньому 

процесі ЗДО з дітьми з особливими освітніми потребами. (2год.)
І. Теоретична частина. Питання для обговорення.
1. Принципи ознайомлення дітей з художніми творами.
2. Типи слухання текстів (активне та пасивне).
3. Методика забезпечення активного слухання.
3. Особливості використання творів різних жанрів в освітньому процесі 
ЗДО для дітей з особливими освітніми потребами.
ІІ. Практична частина
1. Виписати в термінологічний словник перелік категорій дітей з 
особливими освітніми потребами з поясненням специфіки.
2. Добір текстів для дітей з особливими освітніми потребами (для 

кожної з категорій по 2 тексти з обґрунтуванням)
3. Підготовка та показ методики роботи з казкою чи віршиком для 

дітей з особливими освітніми потребами за вибором студентів.

Основна література: 3,4,5, інформаційний ресурс 1 
Додаткова література: 1, 2, 6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА НАПРЯМКУ ФІКШН ДЛЯ ДІТЕЙ 

Практичне заняття 4.
Тема. Народна та літературна казки. Особливе місце казки у  

духовній сфері українського народу. Онтогенез української літературної 
казки. Онтогенез української літературної казки (2 год.)

І. Теоретична частина. Питання для обговорення.
1. Шляхи розвитку української літературної казки. К.Ушинський,

І.Франко про зміст і значення казок для дітей.
2. Види казок.
3. Морально-етичний характер казки М.Коцюбинського.
4. Прозові казки Лесі Українки та Івана Франка для дітей.
5. Фольклорні традиції у казках О.Олеся для дітей.
6. Зв’язок казок Н.Забіли з усною народною творчістю.
7. Своєрідність казок В.Бичка.
8. Поетичні казки П.Воронька.
9. Етичні та естетичні ідеали у казках В.Сухомлинського.
ІІ. Практична частина
1.Створити картотеку казок для різновікових груп Н.Забіли, О.Олеся, 

В.Сухомлинського, П.Воронька та ін у системі Word Art.



20
2. Підготовка та драматизація казки за вибором студентів.
3. Літературна п ’ятихвилинка

Основна література: 1, 2, 3 
Додаткова література: 4,5

Практичне заняття 5.
Тема. Українська дитяча література ХХ ст. Жанрова 

різноманітність. Творчість П.Тичини, М.Рильського, Д.Білоуса, 
Д.Павличка, В.Симоненка, Л.Костенко, М.Пономаренко для дітей 
дошкільного віку. (2год.)

I. Теоретична частина. Питання для обговорення
1. Поетичні жанри української дитячої літератури ХІХ -  поч. ХХ ст. 

Місце і роль П.Тичини та М.Рильського у розвитку літератури для 
дітей-дошкільників. Розмаїтість мотивів пейзажної лірики П.Тичини 
для дітей дошкільного віку. Багатство поетичної мови, їх місце у 
вітчизняній ліриці для дітей.

2. Оптимістичність, життєрадісність пейзажної лірики М.Т.Рильського 
для дітей дошкільного віку, її естетична цінність.

3. Поетичні цикли Н.Забіли для дошкільників -  «Веселі малюки», «Про 
дівчинку Маринку», «Ясочка», «Дванадцять місяців». Їх пізнавальне та 
естетичне значення.

4. Провідні мотиви збірок поезій для дітей П.Воронька «Читаночка», 
«Малятам-соколятам», «Сніжна зіронька горить», «Облітав журавель». 
Стильові особливості творчої манери П.Воронька як дитячого поета.

5. Чарівний світ дитинства у творах М.Познанської. Ліризм і гумор віршів 
Г.Бойка для малят.

6. Ідейно-естетичний аналіз творів Д.Павличка, В.Симоненка, 
Л.Костенко, М.Пономаренко для дітей дошкільного віку (за вибором 
студента).
II. Практична частина
1. Створити дидактичні ігри з використанням літературних текстів 

П.Тичини, М.Рильського, Д.Білоуса, Д.Павличка, В.Симоненка, Л.Костенко, 
М.Пономаренко для дітей дошкільного віку (від3 до 5).

2. Скласти до одного з віршів нову кінцівку (фанфік за твором).
3. Літературна п ’ятихвилинка

Додаткова література: 5, 7, інформаційний ресурс 7,8

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДІТЕЙ НАПРЯМКУ ФІКШН 

Практичне заняття 6.
Тема. Створення кола дитячого читання у Естонії, Латвії, Польщі, 

Чехії. (2 год.)
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І. Теоретична частина. Питання для обговорення.
1. Творчість Я.Корчака для дітей.
2. Поезія Ю.Тувіма, казки Я.Бжехви та М.Конопніцької у дитячому 

читанні.
3. Казки Е.Рауда. Оповідання про тварин Й.Авіжюса «Пригоди та 

походеньки Барда»
4. Літературні казки Б.Нємцової та К.Чапека.
5. Повісті О.Кінкегора для дітей.
ІІ. Практична частина
1. Рецензія на книгу Івана Малковича «Ліза та її сни» (видавництво «А - 

БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА») взаємозв'язок мистецьких шедврів країн центральної
Європи.

2. Створити комікс для дітей дошкільного віку (твір згідно теми на 
вибір).

3. Літературна п ’ятихвилинка

Основна література: 1, 5 інформаційний ресурс 6 
Додаткова література: 2, 4

Практичне заняття 7.
Тема. Найпопулярніша дитяча література Швеції, Фінляндії, Данії. 

(2 год.)
І. Теоретична частина. Питання для обговорення.
1. Розквіт жанру літературної казки у творчості Г.-Х.Андерсена. 

Сатиричні казки Андерсена.
2. Літературна творчість А.Ліндгрен як зразок веселого оптимізму, 

гумору, здорової романтики.
3. Казки С.Нордквіста.
4. Гуманістична спрямованість творчості С.Лагерльоф.
5. Оригінальність та неповторність казок З.Топеліуса та Т.М.Янсона.
6. Повчальні повісті А.-К.Вестлі у сімейному читанні.
ІІ. Практична частина

1. Відгук на книгу Ірен Роздобудько «Коли оживають ляльки» (порівняльний 
аналіз зі скандинавськими творами).

2. Створення каталогу мультфільмів за мотивами літературних 
творів (робота у підгрупах).

3. Літературна п ’ятихвилинка

Основна література: 5, 6 інформаційний ресурс 6 
Додаткова література: 4



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV
ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА НАПРЯМКУ НОН-ФІКШН
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Практичне заняття 8.
Тема. Дитяча література напрямку нон-фікшн та її розвиток в 

Україні. (2 год.)
І. Теоретична частина. Питання для обговорення.

1. Розвиток літератури напрямку нон-фікшн Оленою Пчілкою: "Цикл 
оповідань про життя видатних людей"(«Малий музикант Моцарт», 
«Рафаелеві янголята»).

2. Огляд, рецензування, написання відгуків на книги написані 
українськими письменниками «Казка Старого Лева» Мар’яни Савки 
(Видавництво Старого Лева).

3. Обговорення сучасних книг для дітей: «Степан Процюк про Василя 
Стефаника, Карла-Густава Юнга, Володимира Винниченка, Архипа 
Тесленка, Ніку Турбіну» (видавництво «Грані-Т», серія «Життя видатних 
дітей»).

4. Галина Пагутяк «Втеча звірів або Новий бестіарій» (видавництво «А- 
БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА») та ін.

ІІ. Практична частина
1. Створити власну історію для дітей про сучасну відому особистість 

(інтерв'ю, розповідь, відповідь на запитання, оповідання)
2. Демонстрація специфіки виразного читання оповідання від третьої

Особи.
3. Літературна п ’ятихвилинка

Практичне заняття 9.
Тема. Сучасна дитяча публіцистика та документалістика. (2 год.)
І. Теоретична частина. Питання для обговорення.
1. Сучасні періодичні видання для дошкільнят та молодших школярів.
2. Аналіз дитячої періодики щодо тематичного розмаїття.
3. Використання дитячої періодики на заняттях в ДНЗ.
4. Типи та види періодики для дітей.
5. Робота з батьками щодо значення періодики в житті дитини.

ІІ. Практична частина
1. Проаналізувати можливості використання дитячого журналу 

"Джмелик”.
2. Віднайти найбільш використовувані та неповторні рубрики в 

періодичних виданнях "Малятко”, "Барвінок”, "ВДГ”, "Мамине сонечко”, 
"Джмелик”, "Маленька фея” та ін.
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3. Літературна п ’ятихвилинка

Практичне заняття 10.
Тема. Новітні літературні жанри змішаного типу. (2 год.)

І. Теоретична частина. Питання для обговорення.

1. Сучасні тенденції розмитості граней літературних жанрів.
2. Новітні жанри: історії, відповіді, попаданство, кіберпанк, стимпанк, 

хорор, чик-нуар, чикліт.
3. Вправляння у поєднанні літературних стилей (наукова казка, казка- 

подорож, оповідання-мандрівка, storytelling...).
4. Подання твору у вигляді коміксів та манги.

ІІ. Практична частина
1. Створити власний твір у новому змішаному жанрі й представити 

його практично (екскурсія в природу з використанням літературних творів 
чи інш)

2. Дібрати ілюстративний матеріал до твору у вигляді презентацій.
3. Літературна п ’ятихвилинка



VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
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Самостійна робота 1. (6 год.)
Побувати на тематичній екскурсії «Українська дитяча література від 

найдавніших часів і до сьогодення» (Національний музей літератури 
України, вул. Богдана Хмельницького, 11, ст. метро «Театральна») та 
опрацювати книгу Монке О.С. Українська література для дітей дошкільного 
віку: навч. посібник -  Одеса, 2010. -  349с.

Самостійна робота 2. (4 год.)
Підберіть 3 твори різних жанрів (вірш, оповідання, казка) та 

складіть мовну партитуру обраних літературних текстів. Обираючи 
твори, слід орієнтуватися на зміст розділу «Дитина у світі культури» 
(підрозділи «Літературна скринька» та «Театральна майстерня») 
освітньої програми «Дитина» (2016 р.)

Самостійна робота 3. (8 год.)
Підібрати твори української дитячої літератури, музичний репертуар, 

створити атрибути та написати сценарій літературного свята або літературної 
розваги (наприклад, вікторини) для дітей і батьків.

Самостійна робота 4. (8 год.)
Відвідати Національну бібліотеку України для дітей (вул. Баумана, 

60, ст. метро «Нивки») та зробити презентацію на тему «Європейська 
література для дітей».

Вимоги: кількість слайдів -  20; на слайдах повинні бути фото 
обкладинок книг письменників певної країни (Італія, Німеччина,Франція, 
Велика Британія, Естонія, Латвія, Польща,Чехія, Швеція, Фінляндія, Данія).
У кожному слайді має бути заголовок, у якому потрібно обов’язково 
зазначати країну. Наприклад: «Літературна творчість дитячих 
письменників Італії». Фото обкладинок мають бути якісними та містити таку 
інформацію: 1) автор; 2) назва твору; 3) найцікавіші дані про дитячу 
літературу певної країни.

Самостійна робота 5. (10 год.)
Створити електронну версію storytelling казки для дітей старшого 

дошкільного віку.

Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 
успішність (бали) подано у вигляді Табл. 6.1



25
Таблиця 6.1

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали

Змістовий модуль І

Тема 2. Становлення дитячої літератури: 
історико-мистецький аспект (6 год.)

Практичне заняття, залік 10

Тема 4. Техніка мовлення та засоби 
емоційної виразності у роботі з 
літературними творами у ЗДО. Складання

Практичне заняття, залік 10

партитур художнього тексту та 
вправляння у їх виконанні (6 год.)

Змістовий модуль ІІ

Тема 8. Народна та літературна казки. 
Особливе місце казки у духовній сфері 
українського народу. Онтогенез 
української літературної казки (8 год.)

Практичне заняття, залік 20

Змістовий модуль ІІІ
Тема 16. Сучасна зарубіжна дитяча 
література. Представники літературної 
творчості груп діаспор України. (8 год.)

Практичне заняття, залік 20

Змістовий модуль ІУ

Тема 21. Новітні літературні жанри 
змішаного типу.

Практичне заняття, залік 19

Разом: 42 год. Разом: 79 балів

УП. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 
1 КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Дитяча література з 
практикумом» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 
покладено принцип 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 карти (п. ГУ), де 
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську
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(ECTS) шкалу подано у табл. 7.1, табл. 7.2
Таблиця 7.1

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного контролю.

№
з/п

Вид діяльності Максимальна 
кількість 
балів за 
одиницю

Кількість
одиниць
до
розрахунку

Всього
рейтинго 
вих балів

1. Відвідування лекцій 1х11 11 11

2. Модульний контроль (1, 2, 3) 1х10 3 50
2х20

3. Виконання домашнього завдання 2х20 5 79
(самостійна робота) 1х19

2х10

4. Робота на практичному занятті 10 10 100

5. Максимальна кількість балів з 240
семестр

Розрахунок
1) а : 60 = к
2) Ь : к = с
а -  максимальна кількість балів з дисципліни 
к -  коефіцієнт до розрахунку (4,0)
Ь -  сума балів, набрана студентом
с -  сума балів, набрана студентом за результатами навчання

Максимальна кількість балів а=240.

Дисципліна з екзаменом, тому к =240:60.
За результатами проміжного контролю під час вивчення навчальної 

дисципліни студент може набрати до 60 балів включно, а за екзамен - до 40 
балів включно. Загальне оцінювання здійснюється на підставі суми 
результатів проміжного і підсумкового контролю знань (екзамену).

До складання екзамену допускаються студенти, які виконали всі види 
робіт, передбачені навчальним планом та робочою програмою, і які за 
результатами проміжного контролю сумарно набрали не менше 35 балів. 
Студенти, які набрали менше ніж 35 балів, до складання екзамену не 
допускаються.



У разі невиконання окремих обов’язкових видів робіт з об’єктивних 
причин, студент має право виконати їх і прозвітуватись у термін до 
останнього семінарського заняття. Час та порядок виконання робіт і 
звітування визначає викладач.

Для одержання, в подальшому, допуску до екзамену, студент має 
пройти повторний курс з даної навчальної дисципліни, виконати всі види 
робіт, передбачені робочою навчальною програмою повторного курсу 
дисципліни, і за результатами роботи акумулювати не менше 35 балів. 
Проходження повторного курсу з певної навчальної дисципліни відбувається 
відповідно до Положення Університету про надання додаткових освітніх 
послуг з вивчення студентами навчальних дисциплін (модулів) понад обсяги, 
встановлені навчальними планами та програмами.

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів включно. 
Викладач визначає максимальну кількість балів за кожне питання, відповідно 
до його складності, і повідомляє студентам про розподіл балів напередодні 
екзамену під час консультації.

Студент, який не з’явився на екзамен без поважних причин, вважається 
таким, який одержав незадовільну оцінку.

Якщо студент вважає, що на екзамені викладач оцінив відповідь не 
об’єктивно, у результаті чого відбулося заниження оцінки, то студент у день 
оголошення оцінки може подати в навчальний відділ апеляцію на ім’я 
керівника структурного підрозділу (факультету, інституту, коледжу). У 
такому випадку за розпорядженням керівника структурного підрозділу або 
особи, що його заміняє, створюється комісія у складі: екзаменатора, який 
приймав екзамен, іншого викладача відповідного профілю, завідувача 
кафедри та заступника керівника з науково-методичної та навчальної роботи.

Розгляд апеляції проводиться з метою визначення об’єктивності 
виставленої оцінки.

У разі, коли рейтинговий бал (сума балів) за семестр складає не менше 
ніж 90% від суми вагових балів контрольних заходів протягом семестру 
(54 бали), викладач має право без додаткового опитування визначати (за 
згодою студента) оцінку за шкалою ЄКТС -"В" та національною шкалою -  
"добре".

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 
такі методи:

> Методи усного контролю: індивідуальне опитування, 
фронтальне опитування, співбесіда, залік.

> Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
підсумкове письмове тестування, звіт, реферат.

> Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої 
знання, самоаналіз.
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Таблиця 7.2

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські
оцінки ECTS

Підсумкова кількість 
балів (max -  100)

Оцінка за 4-бальною 
шкалою

Оцінка за шкалою 
ECTS

1 -  34 «незадовільно»
(з обов’язковим повторним 

курсом)

F

35 -  59 «незадовільно»
(з можливістю повторного 

складання)

FX

60 -  74 «задовільно» ED
75 -  89 «добре» CB

90 -  100 «відмінно» A

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4 - 
бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 
подано у табл. 7.3

Таблиця .7.3
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень спеціалістів

О ц інка К р и тер ії оц ін ю ван н я

«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 
вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною 
програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв 
креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, 
успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової 
літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. 
Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

«задовіль
но»

ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 
поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, 
передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у 
виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із 
допомогою викладача.

«незадові
льно»

виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 
програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 
початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка 
«незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи 
виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного 
навчання за програмою відповідної дисципліни.



Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на 
практичних заняттях та виконання самостійної роботи.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально - 
дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

^  своєчасність виконання навчальних завдань;
^  повний обсяг їх виконання;
^  якість виконання навчальних завдань;
^  самостійність виконання;
^  творчий підхід у виконанні завдань;
^  ініціативність у навчальній діяльності.
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VIII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

I. 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), пояснення, розповідь, бесіда.

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

• Практичні: виконання практичних завдань.

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.

II. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності:

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 

створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 

(метод цікавих аналогій тощо).

ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

V опорні конспекти лекцій;

V презентації;

V робоча навчальна програма.
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Х. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:
1. Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років /наук. 

кер. проекту В.О.Огнев’юк; авт. кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л.Богініч, 
Н.І.Богданець-Білоскаленко [та ін.]; наук. ред.:Г.В.Бєлєнька, М.А.Машовець; 
Мін. осв. і науки України. -  К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2016.-304с.

2. Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 
7 років «Дитина» / наук. кер. проекту В.О. Огнев’юк; наук. ред. Г.В.Бєлєнька; 
авт. кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л.Богініч, В.М.Вертугіна та ін. -  К.: Київ.ун-т 
ім.Б.Грінченка, 2016. -  352 с.

3. Монке О.С. Українська література для дітей дошкільного віку: 
навч.посібник -  Одеса, 2010. -  349 с.

4. «У барвистому віночку». Хрестоматія. Збірка українських 
фольклорних і авторських творів / упор. Н.І.Богданець-Білоскаленко. -  К.: 
Центр учбової літератури, 2016. -  288 с.

5. Качак Т.Б., Круль Л.М. Дитяча література: навчально- 
методичний посібник (для студентів спеціальностей «Початкова освіта», 
«Дошкільна освіта») / Т.Б.Качак, Л.М.Круль. -  Івано-Франківськ: Тіповіт, 
2014. -  236 с. http://194.44.152.155/elib/local/909.pdf

6. Енциклопедія української діаспори: В шести томах. -  К.: УРЕ, 
1995-2000.

7. Наєнко М. Українське літературознавство / М. Наєнко. -  К.: 
Академія, 2004. -  300 с.

Додаткова:
1. Дитяча література. Хрестоматія. Маловідомі твори українських 

письменників ІІ пол. ХІХ -  І пол. ХХ ст.. Навчальний посібник / упор. 
Н.І.Богданець-Білоскаленко. -  К.: Видавничий ДІМ «Слово», 2006. -  256 с.

2. Гавриш Н.В.Технологія «Художнє слово і дитяче мовлення». 
Методичний посібник, 2012. -  11 с.

3. Гавриш Н. Літературна студія: «Влучне слово -  у розмову» / Н. 
Гавриш // Джміль. -  2012. -  №2. -  С. 2-5.

4. Зарубіжна літературна казка: Навч. посібник -  хрестоматія / 
Давидюк Л.В. Задорожня О.Ф. -  К.: Ленвіт, 2003. -  592 с.

5. Клименко Л. Інтегровані підходи до використання літературної 
творчості і освітньому процесі // Вихователь-методист. -  2013. -  №6. -  с.21.
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Інформаційні ресурси
1. Українська дитяча література
http://svitliteraturu.com/load/ditiacha literatura/ukraiinska ditjacha literatura/32
2. http://www.grani-t.com.ua/child/podcast/2775
3. https://www.youtube.com/watch?v=ApI1Y owtgls
4. https://www.yakaboo.ua/ua/vtecha.html#media_popup_fragment
5. https://www.yakaboo.ua/ua/jelektronnye-knigi/elektronnye-knigi-detskaja- 
literatura.html
6. Зарубіжна дитяча література
http://svitliteraturu.com/load/ditjacha literatura/zarubizhna ditjacha literatura/31 
http://svitliteraturu.com/load/ditjacha literatura/rosijska ditjacha literatura/33
7. http ://educat.at.ua/load/chitannja/38
8. https://www.yakaboo.ua/ua/duzhe-golodna-gusenicja.html
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