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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ
Раманкова Таццяна Аляксандраўна

Матыў канца свету ў прозе пра Чарнобыльскую трагедыю
І.Шамякіна, В.Карамазава, В.Казько

Аб’ем дыпломнай працы:  70 старонак. Праца складаецца з уводзін, 3
раздзелаў, заключэння і спіса выкарыстаных крыніц.

Ключавыя словы: БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА, ПРОЗА,
ЧАРНОБЫЛЬ, КАТАСТРОФА, ЭСХАТАЛОГІЯ, АПАКАЛІПСІС, МАТЫЎ,
ЭКАЛАГІЧНАЯ ТЭМА, ЖАНР, СТЫЛЬ, ПАЭТЫКА, ГРАТЭСК,
ДУХОЎНЫЯ ТРАДЫЦЫІ.

Актуальнасць даследавання звязана са значнасцю раскрываемай
пісьменнікамі праблематыкі ў творах пра  катастрофу сусветнага маштабу,
якую неабходна глыбока прааналізаваць не толькі навуковымі метадамі, але і
сродкамі мастацкага асэнсавання.

Аб’ект даследавання:  творчасць І. Шамякіна, В. Карамазава, В.
Казько.

Прадмет даследавання: асаблівасці адлюстравання чарнобыльскай
трагедыі  ў прозе І . Шамякіна («Злая зорка»), В. Карамазава («Краем Белага
шляху»), В. Казько («Выратуй і памілуй нас, чорны бусел»).

Задачы:
- выявіць характар раскрыцця  Чарнобыльскай

катастрофы ў беларускай літаратуры розных жанраў;
- вызначыць адлюстраванне тэмы Чарнобыля ў творчасці І. Шамякіна;
- ахарактарызаваць чарнобыльскую тэматыку ў творы В. Карамазава

«Краем Белага шляху»;
- даследаваць вызначэнне матыву канца свету ў творчасці В. Казько.
Мэта даследвання: вызначэнне эсхаталагічных матываў у прозе

названых аўтараў пра чарнобыльскую трагедыю.
Метады даследвання: дэскрыптыўны (аналітычнае, кантэкстуальнае,

гісторыка-культурнае апісанне аб’екта даследавання).
Практычная значнасць дыпломнай працы: матэрыялы даследавання

могуць быць выкарыстаны пры пры напісанні курсавых і дыпломных работ
па сучаснай беларускай літаратуры ў ВНУ, на ўроках беларускай літаратуры і
пазакласных мерапрыемствах у сярэдніх навучальных установах.



РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
Романкова Татьяна Александровна

Мотив конца света в прозе про Чернобыльскую трагедию
И.Шамякина, В.Карамазова,  В.Казько

Объем дипломной работы: 70 страниц. Работа состоит из введения, 3
разделов, заключения и списка использованных источников

Ключевые слова: БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА, ПРОЗА,
ЧЕРНОБЫЛЬ, КАТАСТРОФА, ЭСХАТОЛОГИЯ, АПОКАЛИПСИС,
МОТИВ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМА, ЖАНРЫ, СТИЛИ, ПОЭТИКА,
ГРОТЕСК, ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ.

Актуальность исследования связана со значимостью раскрываемой
писателями проблематики в произведениях о катастрофе мирового масштаба,
которую необходимо глубоко проанализировать не только научными
методами, но и средствами художественного осмысления.

Объект исследования: творчество И.Шамякина, В.Карамазова,
В.Казько.

Предмет исследования: особенности отражения чернобыльской
трагедии в прозе И.Шамякина («Злая звезда»), В. Карамазова («Краем Белого
пути»), В.Казько («Спаси и помилуй нас, черный аист»).

Задачи:
- выявить характер раскрытия Чернобыльской катастрофы в

белорусской литературе разных жанров;
- определить отображение темы Чернобыля в творчестве И.Шамякина;
- охарактеризовать чернобыльскую тематику в произведении

В. Карамазова «Краем Белого пути»;
- исследовать определение мотива конца мира в творчестве В.Казько.
Цель исследования: определение эсхатологических мотивов в прозе

указанных авторов о чернобыльской трагедии.
Методы исследования: дескриптивные (аналитическое,

контекстуальное, системное, историко-культурное описание объекта
исследования).

Практическая значимость дипломной работы: материалы
исследования могут быть использованы при написании курсовых и
дипломных работ в вузах, на уроках белорусской литературы и внеклассных
мероприятиях в средних учебных заведениях.



SUMMARY
Romankova Tatiana Alexandrovna

Motive of doomsday in the prose about the Chernobyl tragedy by
I.Shamyakin, V.Karamazov, V.Kazko

The volume of the thesis is 70 pages. The work consists of an introduction,
three chapters, conclusion and the list of references.

Keywords: BELARUSIAN LITERATURE, PROSE, CHERNOBYL
DISASTER, ESCHATOLOGY, THE APOCALYPSE MOTIF
ENVIRONMENTAL THEME, GENRE, STYLE, POETICS, GROTESQUE,
SPIRITUAL TRADITIONS.

The relevance of research is related to the importance of disclosure issues
in the works of writers of the global catastrophe that must be deeply analyzed not
only scientifically, but also by means of artistic interpretation.

The object of research is I. Shamyakin’s, V. Karamazov’s and V. Kazko's
creativity.

The subject of research is the features Chernobyl tragedy reflection in
works by I. Shamyakin ("An evil star"), V. Karamazov ("By Edge of the White
way"), V. Kazko ("Rescue and pardon us, a black stork").

Objectives:
- to identify the nature of the disclosure of the Chernobyl disaster in

Belarusian literature of different genres;
- to define the mapping of Chernobyl theme in the works by I. Shamyakin;
- to characterize the Chernobyl theme in the work by Vladimir Karamazov

("By Edge of the White way");
- to investigate the definition of motive end of the world in the works by

Kazko.
Objective: definition of eschatological motives in prose about the Chernobyl

tragedy by the mentioned writers.
Methods: descriptive (analytical, contextual, systemic, historical and

cultural description of the study).
The practical significance of the thesis: materials of the research can be

used when teaching the course "Modern Belarusian Literature", special courses of
the corresponding subject, when writing course papers and theses in higher
education institutions, at Belarusian literature lessons and out-of-class activities at
secondary schools.


