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Đây là công trình nghiên cứu mang tính chất liên ngành: lí luận, phê bình văn học, giảng dạy văn học. Công 

trình đã giới thiệu tổng quan những thành tựu của phê bình, nghiên cứu, giảng dạy văn học lấy mỹ học tiếp 

nhận hiện đại của thế kỷ XX làm nền tảng. Nghiên cứu và phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của các 

phương pháp giảng dạy văn học từ truyền thống dịch, nghe nhìn, đến đường hướng giao tiếp. Đề tài đã tiến 

hành khảo sát việc giảng dạy – học – kiểm tra đánh giá môn văn học tại khoa NN&VH Pháp và đã đề nghị áp 

dụng phương pháp giảng dạy theo thể loại, loại hình và giao tiếp nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy-học 

văn học nước ngoài bằng ngoại ngữ và gợi mở đổi mới giảng dạy văn học Việt Nam trong các trường đại học 

và cao đẳng. 
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This research is an interdisciplinary one: literary theory, literary criticism and literary teaching. The research 

presents an overview of the achievements of literary criticism, study and teaching based on modern acceptance 

of aesthetics of the 20
th
 century. The author explored and analyzed the strengths and weaknesses of different 

literary teaching methods from the translation-based method to audio-visual to communicative teaching 

method. The study investigated the teaching, learning, assessment and evaluation in literature courses at 

Faculty of French Linguistics and Culture. The study also proposed the application of teaching and learning 

methods based on literary genres, forms, using communicative approach to renovate the literature teaching and 

learning method in foreign literature and made recommendations to the teaching of Vietnam literature at 

universities and colleges.  
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