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при кафедрі  російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання 
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  Керівник проблемної групи:  доцент Савченко З. В. 
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  Заступник декана (директора) з наукової роботи: Кириленко Н. І. 
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Студентська проблемна група «Новітня зарубіжна література» працює на базі 

кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання з метою 

формування дослідницької та творчої компетентностей здобувачів вищої освіти. 

Членами проблемної групи на добровільних началах можуть стати студенти 

спеціальності 014. Середня освіта. Мова і література (російська) або інших 

спеціальностей СумДПУ імені А.С. Макаренка.  

Діяльність членів проблемної групи носить творчий характер, виховує в 

майбутніх учителів якості дослідника, збагачує і закріплює знання й уміння 

студентів, готує їх до розв'язання завдань, які мають практичне значення та 

сприяють якісній реалізації професійного потенціалу. Основними завданнями 

роботи проблемної групи є: 

- виховання читацької культури сучасної молоді; 

- закріплення теоретичних знань, отриманих під час вивчення навчальних 

дисциплін літературознавчого циклу;  

- формування критичного мислення, здатності самостійно вивчати й 

аналізувати літературні явища, давати їм об’єктивну аргументовану 

оцінку;  

- формування вміння вести кваліфікований діалог; 

- формування навичок планування, організації та проведення 

літературознавчого дослідження; 

- формування навичок публічних виступів.  

У межах роботи проблемної групи студенти вивчають актуальні проблеми 

сучасної зарубіжної літератури. Діяльність організована у формі дискусійного клубу.  

 

План роботи проблемної групи 

 

№ 

з/п 

Календарний  

місяць 
Основні заходи 

1 Вересень Організаційне заняття. Визначення основних напрямків 

науково-дослідної роботи студентів. 

2 Жовтень Семінарське заняття на тему: «Художні пріоритети 
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світової літератури ХХ століття». Обговорення 

проблемно-тематичного діапазону новітньої зарубіжної 

літератури. 

3 Листопад Обговорення доповіді Іваненко Н.В. «Жанрово-

стилевые особенности творчества В. Аксенова». 

4 Грудень Семінарське заняття на тему «Виховний потенціал 

сучасної літератури для дітей та юнацтва». 

Обговорення питання про роль художньої літератури у 

процесі формування морально-етичних та естетичних 

пріоритетів молоді.  

5 Січень Обговорення повісті Н. Гарпер Лі «Убити 

пересмішника». Презентація рекламних проспектів 

книги. 

6 Лютий Семінарське заняття на тему: «Філософські твори 

притчового спрямування у світовій літературі ХХ 

століття: до проблеми сучасного прочитання». 

Обговорення питання актуальності найбільш знакових 

творів жанру.   

7 Березень Літературна вітальня. Презентація сучасної зарубіжної 

поезії. 

8 Квітень Презентація та обговорення наукових досліджень, 

присвячених актуальним питанням розвитку світової 

літератури, у рамках студентських днів науки  

9 Травень Підсумкове заняття. Обговорення результатів 

діяльності проблемної групи 

 

Список членів проблемної групи 

 

№ 

з/

ПІБ студента Група Примітки 
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п 

1 Іваненко Н.В. 161  Вибула 30.12. 2019 

року у зв’язку з 

завершенням навчання 

2 Шушаликова К.С. 151 Вибула 28.02. 2020  у 

зв’язку з 

відрахуванням  

3 Шушаликова П.С. 151 Вибула 28.02. 2020 у 

зв’язку з 

відрахуванням 

4 Рахманов М. 131-і  

5 Нурбаєва М. 131-і  

6 Хаммадов Т. 131-і  

7 Заірова З. 131-і  

 

Теми доповідей членів проблемної групи 

№ 

з/п 

ПІБ студента Тема виступу 

1 Іваненко Н.В. «Жанрово-стилевые особенности творчества        

В. Аксенова»  

2 Заірова З. «Герои и антигерои в русских волшебных 

сказках» 

3 Нурбаєва М. «Русская природа в поэзии С. Есенина» 

4 Рахманов М. «Герои и антигерои в руських волшебных 

сказках» 

5 Хоммадов Т. «Основные мотивы любовной лірики М.Ю. 

Лермонтова» 

 

 

Керівник проблемної групи – кандидат філологічних наук, доцент Савченко З. В. 

 


