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ВСТУП 

Навчальна програма  дисципліни «Методика викладання зарубіжної  

(російської) літератури у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації»  складена відповідно 

до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів ступеня 

вищої освіти  магістр за спеціальністю 014. Середня освіта (Мова і література 

(російська)) . 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методика викладання 

зарубіжної (російської) літератури у вищих навчальних закладах 

Міждисциплінарні зв’язки: історія світової, російської та української 

літератури, історія, російська мова, філософія тощо. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Принципы и методы преподавания литературы 

2. Восприятие и изучение художественных произведений в их родовой 

специфике 

3. Важнейшие вспомогательные аспекты, помогающие изучению 

художественных произведений (биография писателя, литературно-

критические статьи, теория литературы). 

4. Внеаудиторная работа в вузе. Литературное краеведение. 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення  навчальної дисципліни: «Методика викладання 

російської літератури у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації»  є підготовка 

здобувачів вищої освіти ступеня магістрів до викладання предмету 

«Зарубіжна (російська) література»  у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика 

викладання зарубіжної (російської) літератури у ВНЗ ІІІ-ІV рівня 

акредитації»  є: 

познайомити здобувачів вищої освіти ступеня магістр з основними 

вимогами до викладача літератури, показати особливості навчального курсу 

російської літератури  у ВНЗ; 



 

 

   навчити основним принципам та методам викладання літератури; 

   показати важливість та місце поза аудиторної роботи з літератури у 

ВНЗ. 

1.3.За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

 уміти орієнтуватися у інформаційному просторі з питань методики 

викладання зарубіжної літератури (Інтернет-ресурси, Інструктивні матеріали, 

методичні рекомендації з освітньо-методичних видань тощо). 

 знати особливості передового педагогічного досвіду досвідчених 

педагогів-методистів як минулих років, так і сучасників. 

спеціальні: 

 знати основні терміни, положення теорії літератури; 

 володіти принципами та прийомами аналізу художнього твору; 

 володіти методикою проведення навчальних занять та позааудиторної 

роботи; 

 виділяти та характеризувати основні елементи літературного тексту;  

 уміти аналізувати художній твір за всіма характеристиками: змістом, 

формою, жанром;  

 уміти співвідносити твори з літературними методами, напрямами, 

течіями;  

 На вивчення навчальної дисципліни відведено  120 годин / 4 кредити 

ECTS. 

 

 

 



 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль №1.   

Принципы и методы преподавания литературы 

Принципы и методы преподавания литературы. Методика 

преподавания литературы как научная дисциплина. Связь МПЛ с другими 

науками.  

Преподаватель-словесник и его профессиональные качества. Методика 

преподавания литературы как  научная дисциплина. Сущность процесса 

обучения литературы.  

Из истории развития МПЛ. Основные этапы развития МПЛ. Связь 

МПЛ с другими науками. 

Принципы преподавания литературы. О понятии принципов 

преподавания литературы. Основные принципы преподавания литературы 

(по В.А. Никольскому): А) жизненность преподавания литературы; Б) 

историзм в преподавании литературы; В) целостный взгляд на литературное 

произведение.  

Методы преподавания литературы. Понятие о методах обучения. 1.Метод 

творческого чтения; 2.Эвристический (частично-поисковый) метод; 

3.Исследовательский метод; 4.Репродуктивный метод. Основные принципы 

взаимосвязи методов. 

Змістовий модуль №2.  

Восприятие и изучение художественных произведений в их родовой 

специфике 

Восприятие и изучение художественных произведений в их родовой 

специфике.  Методика работы над эпическими произведениями. Особенности 

эпоса как рода литературы. Общие задачи работы над эпическими 

произведениями. Работа над эпизодом (сценой) эпического произведения. 

Работа над образом героя литературного произведения. Рассмотрение других 

компонентов, входящих в художественное произведение.  



 

 

Специфика лирики как литературного рода и задачи её изучения. 

Подготовительная работа к восприятию лирического произведения 

воспитанников. Методика обучающего анализа лирического произведения.  

Особенности восприятия и изучения драматических произведений. 

Особенности драмы как рода литературы. Чтение драмы и вступительные 

занятия по её изучению. Основные формы и методы изучения 

драматического произведения.  

Основные формы преподавания литературы в вузе: лекции и семинары. 

Основные формы преподавания литературы в вузе. Лекции как вид работы в 

вузе. Практические занятия (семинары). Другие виды работ по изучению 

художественного произведения.  

Основные пути изучения худ. произведения. Читательское восприятие и 

мотивы выбора путей анализа художественного произведения. Разбор «вслед 

за автором» (по сюжету). Пообразный разбор произведения. Проблемно-

тематический разбор. 

Змістовий модуль № 3. 

Важнейшие вспомогательные аспекты, помогающие изучению 

художественных произведений (биография писателя, литературно-

критические статьи, теория литературы).  

 Изучение биографии писателя. Место и роль биографии писателя в 

курсе истории литературы, в связи с изучением его творчества. Основные 

источники при изучении биографии писателя. Основные методы, формы и 

приёмы изучения биографии писателя.  

Изучение литературно-критических статей. Нужна ли критика? Роль и 

место литературно-критических статей в учебной программе. Методика 

работы над литературно-критическими статьями.  

Теория литературы при изучении художественных произведений, 

историко-литературного процесса. Роль и место теоретико-литературных 



 

 

знаний при изучении художественного произведения. Видные методисты о 

роли теоретико-литературных знаний школьников (студентов). Система 

работы над теоретико-литературными понятиями. 

Змістовний модуль № 4. 

Внеаудиторная работа в вузе. Литературное краеведение. Музеи 

(комнаты-музеи) в средней и высшей школе.  

Роль и место литературно-краеведческих музеев (комнат-музеев) в деле 

литературного образования молодёжи. Основные виды музеев (в Донецкой 

области), их функции. Методика работы по изучению литературного 

произведения, литературного процесса в музее.  

Спецкурсы по литературе. Особенности спецкурсов как формы работы 

по изучению художественных призведений, историко-литературного 

процесса. Основные виды спецкурсов на филологическом факультете 

педвуза. Методика работы при проведении спецкурсов. Основные виды 

работ преподавателя и студента.  

Литературно-краеведческая работа. Формы и методы работы по 

литературному краеведению.  О краеведческом принципе преподавания 

литературы. Известные педагоги о важности изучения особенностей 

литературного процесса родного края. О понятиях «литературное 

краеведение», «литература родного края». Планирование процесса 

использования литературно-краеведческого материала при изучении 

учебного курса литературы. Основные формы и методы работы по 

литературному краеведению в вузе. 

 Внеаудиторная  работа по литературе. Студенческие научные 

общества. О понятии «внеаудиторная работа». Основные формы 

внеаудиторной работы в вузе. Студенческие научные общества 

литературного направления. 
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