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РЭФЕРАТ ДА ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Дыпломная работа уключае ў сябе: уводзіны, 2 главы, заключэнне, 

бібліяграфічны спіс. 

У першай главе разглядаюцца асвятленне творчасці Янкі Купалы ў 

крытыцы і літаратуразнаўстве, абагульняюцца метадычныя рэкамендацыі па 

вывучэнні творчасці Янкі Купалы і ў апошнім раздзеле падрабязна апісваюцца 

псіхолага-педагагічныя асаблівасці ўспрымання мастацкіх твораў. У другой 

главе ажыццяўляецца аналіз вучэбна-метадычнага комплексу па беларускай 

літаратуры, распрацавана сістэма работы па вывучэнню творчасці Янкі  

Купалы ў 9 класе.  

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: УСПРЫМАННЕ МАСТАЦКАГА ТВОРА, 

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫ КОМПЛЕКС ПА ЛІТАРАТУРЫ, ВЫВУЧЭННЕ 

ТВОРЧАСЦІ ЯНКІ КУПАЛЫ.  

Аб’ектам даследавання ў дадзенай дыпломнай рабоце з’яўляецца  

працэс вывучэння творчасці Янкі Купалы ў 9 класе. Прадмет 

даследавання – методыка вывучэння мастацкіх твораў ва ўстановах 

агульнай сярэдняй адукацыі на прыкладзе творчасці Янкі Купалы. 

Мэта работы: распрацаваць спецыфічную сістэму работы па вывучэнню 

творчасці Янкі Купалы ў 9 класе.  

Для рэалізацыі гэтай мэты былі пастаўлены і вырашаны наступныя задачы: 

прааналізаваць асаблівасці разгляду творчасці Янкі Купалы ў крытыцы і 

літаратуразнаўстве; сістэматызаваць метадычныя рэкамендацыі па вывучэнню 

дадзенай тэмы; вызначыць асноўныя псіхолага-педагагічныя характарыстыкі 

ўспрымання мастацкай творчасці вучнямі 9 класа; прапанаваць віды і 

паслядоўнасць работы па вывучэнню творчасці Янкі Купалы  ў 9 класе. 

 



ABSTRACT  

 

The Diploma thesis includes: an introduction, 2 chapters, the conclusion, 

and bibliography. 

The first chapter discusses the creativity of Yanka Kupala in the literary 

criticism, summarizes the methodic instructions for the study of creativity of 

Yanka Kupala, and the last paragraph describes in detail some approaches to this 

problem of psycho-pedagogical features of perception of the literary artwork. In 

the second chapter the analysis of the educational complex on Belarusian literature, 

and a system for the study of creativity of Yanka Kupala in the 9th grade are 

presented. 

KEYWORDS: PERCEPTION OF LITERARY ART WORK, 

EDUCATIONAL COMPLEX ON THE LITERATURE, THE STUDY OF 

CREATIVITY OF YANKA KUPALA. 

The object of reseach of this thesis is to study the process of creativity of 

Yanka Kupala in the 9th grade. The subject of reseach is the technique of 

educational process with the literary work on the example of learning of 

the creativity of Yanka Kupala in the general secondary education institutions. 

The aim of reseach: to develop a specific system to work on the study of 

the creativity of Yanka Kupala in the 9th grade.  

To achieve this aim have been raised and decided the following tasks: 

- to analyze the creativity of Yanka Kupala in literary criticism; 

- to systematize the methodic instructions for the study of the topic; 

- to determine the main psycho-pedagogical characteristics of perception of 

literary creativity by the 9 grade students; 

- to develop the forms and sequence of work on the study of the creativity of 

Yanka Kupala in the 9th grade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


