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Результати навчання: 

 магістр повинен знати: методологічні основи та концептуальність викладання 

світової літератури у вищій школі; доцільність методики як окремої дисципліни; 

історію формування та розвитку методики викладання світової літератури як науки; 

контекст загальнопедагогічних і дидактичних підходів до викладання літератури; 

досвід викладання світової літератури у вітчизняній та зарубіжній методиці; 

 магістр повинен уміти: планувати й організовувати роботу як викладача світової 

літератури; проводити навчальне заняття з літератури; застосовувати методи та 

прийоми викладання цієї дисципліни; застосовувати знання про етапи вивчення твору 

світової літератури у вищій школі; здійснювати академічний літературознавчий 

аналіз; формувати власний стиль педагогічної діяльності. 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Сучасні методологічні аспекти викладання світової літератури у вищій школі. Ідея 

Університету в контексті методології викладання світової літератури. Специфічні методи 

дослідження в галузі викладання світової літератури. Ґенеза методики викладання світової 

літератури в Україні. Сучасний стан викладання світової літератури. Наукові та прикладні 

функції методики літератури. Викладач світової літератури і професійні вимоги до нього. 

Проблеми педагогічної етики у практиці викладання. Психолого-вікові особливості 

студента-читача. Основні методи і засоби ефективного викладання світової літератури. 

Діагностика, контроль та оцінювання навчання. Моделювання тематичного змісту занять в 

системі їх педагогічно-методичної типології. Теорія і технологія вивчення перекладних 

художніх творів. Теорія і практика контекстного вивчення художніх творів. 
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Форми та  методи навчання:        лекції, практичні заняття, консультації, самостійна  

   робота  
 
Форма  звітності:                           іспит
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Розглянуто  на  засіданні кафедри      27 червня 2014 р.      Протокол № 11   

Завідувач кафедри            ________________________       доц. Мацевко-Бекерська Л.В.  
                                                                                              (підпис) 

Затверджено на  Вченій раді  факультету  29 серпня 2014 р.      Протокол № 1   

Декан                ________________________                         доц. Сулим В.Т.  
                                                                (підпис)

  

 


