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Тлумачальная запіска 

 

Вучэбная праграма дысцыпліны “Гісторыя беларускай літаратуры” 

прызначаная для рэалізацыі на першай ступені адукацыі і распрацаваная 

адпаведна з адукацыйным стандартам, тыпавым вучэбным планам і 

вучэбным планам БДУ па спецыяльнасці 1-21 04 01 “Культуралогія”.  

Дысцыпліна “Гісторыя беларускай літаратуры” знаходзіцца ў цыкле 

спецыяльных дысцыплін, які ўваходзіць у дзяржаўны кампанент вучэбнага 

плана, і адыгрывае важную ролю ў падрыхтоўцы спецыялістаў-

культуролагаў, будучы шчыльна звязанай з асноўнымі дысцыплінамі па 

тэорыі і гісторыі культуры, гісторыі літаратуры, гісторыі мастацтваў. 
Праграма мае сістэмны характар у прэзентацыі літаратурнага 

матэрыялу і ахоплівае зместам старажытную, новую і навейшую беларускую 

літаратуру. 

Беларуская літаратура – адна з найважнейшых галін мастацкай 

культуры нашага народа, праўдзівы летапіс яго складанага гістарычнага лѐсу. 

Актуальнасць вучэбнай дысцыпліны заключаецца ў тым, што літаратурная 

спадчына як арганічная частка нацыянальнай культуры дапамагае глыбей 

спазнаць дух народа, уключыць мастацкія багацці мінулага ў свой духоўны 

актыў, зрабіць іх фактам сучаснага культурна-гістарычнага працэсу. 

Феномен многіх выдатных літаратурных помнікаў і класічных твораў 

літаратуры не толькі ў тым, што яны доўга жывуць ў часе, уплываючы на 

свядомасць сучаснікаў і наступных пакаленняў, а яшчэ і ў тым, што іх 

сапраўдная веліч становіцца больш зразумелай на значнай адлегласці часу, у 

кантэксце іншых значных з'яў эпохі. З часам літаратурныя творы 

ўспрымаюцца больш аб'ектыўна і глыбока. 

Галоўная мэта дысцыпліны – раскрыць разнастайнасць і асаблівасці 

гісторыка-літаратурнага працэсу, пачынаючы ад ХІ стагоддзя і заканчваючы 

сучасным становішчам, у беларускім і сусветным культурным кантэксце. 

Мэта прадвызначае наступныя задачы дысцыпліны – сфарміраваць у 

студэнтаў уяўленне пра асаблівасці станаўлення і развіцця беларускай 

літаратуры, найбольш важныя заканамернасці і тэндэнцыі, выпрацоўваць 

уменне аналізу выдатных мастацкіх тэкстаў. 

Cувязь з другімі дысцыплінамі. Дысцыпліна пабудаваная на 

прынцыпах пераемнасці і дадатковасці адукацыі, якія забяспечваюць 

міждысцыплінарную сувязь з іншымі дысцыплінамі, якія ўваходзяць у курсы 

спецыяльнасці “Культуралогія”. Пры вывучэнні дысцыпліны “Гісторыя 

беларускай літаратуры” студэнты абапіраюцца на веды, атрыманыя ў выніку 

вывучэння такіх дысцыплін, як “Гісторыя заходнееўрапейскай літаратуры ў 

кантэксце культуры”, “Біблія і сусветная культура”, “Міфалогія”, “Гісторыя 

мастацтваў”, “Аналіз літаратурнага тэксту”. Веды, атрыманыя ў выніку 

вывучэння дысцыпліны “Гісторыя беларускай літаратуры”, істотныя для 

вывучэння тэорыі і гісторыі культуры. 

Пасля вывучэння дысцыпліны студэнт-культуролаг павінен ведаць: 

- асаблівасці літаратурнага працэсу на тэрыторыі Беларусі; 



- асноўныя жанры і стылі беларускай літаратуры; 

- творчую гісторыю найбольш значных мастацкіх твораў, 

адметнасць стылю аўтараў гэтых твораў. 

Студэнт павінен умець: 

- характарызаваць літаратурны напрамак, літаратурны этап; 

- выяўляць аб’ектыўныя заканамернасці і асаблівасці развіцця 

літаратурнага працэсу; 

- сістэматызаваць і абагульняць фактычны матэрыял, які 

адлюстроўвае асаблівасці літаратуры розных гістарычных перыядаў; 

- аналізаваць твор з улікам яго мастацкай цэласнасці ў гісторыка-

літаратурным і культурным кантэкстах. 

Студэнт павінен валодаць: 

- уменіямі аналізаваць творы пісьменнікаў розных эпохаў 

беларускай літаратуры ў гіторыка-культурным кантэксце; 

- уменіямі вызначаць асаблівасці развіцця літаратурнага працэсу; 

 

 
Вучэбная дысцыпліна ўваходзіць у цыкл дысцыплін спецыялізацыі і 

прызначаная для студэнтаў II курса дзѐннай формы атрымання адукацыі і 

чытаецца ў III семестры. На вывучэнне дысцыпліны  “Гісторыя беларускай 

літаратуры” вучэбным планам адводзіцца ўсяго 54 гадзіны, з іх  36 аўдыторных 

(30 г. – лекцыі, 6 г. – семінары). У якасці формы кантролю ведаў 

прадугледжаны залік. 

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

Раздзел I. Старажытная беларуская літаратура 

Тэма 1.1 Літаратура эпохі Сярэднявечча (XI – XV стст.) і Рэнесансу 

(XVI ст.). 

Агульная характарыстыка старабеларускай літаратуры. Найважнейшыя 

помнікі рэлігійнай літаратуры: “Жыціе Еўфрасінні Полацкай”, “Жыціе 

Аўраамія Смаленскага” Спецыфіка жанру “хаджэнне”. “Слова пра паход 

Ігара” як феномен усходнеславянскай літаратуры, пераклады твора на 

беларускую мову. Творчасць Кірылы Тураўскага. 

Галоўныя ідэі і асаблівасці літаратуры ранняга Рэнесансу. Ф. Скарына 

– асветнік і гуманіст. Лацінамоўная паэзія: Я. Вісліцкі “Пруская вайна”, 

М. Гусоўскі “Песня пра зубра”. Станаўленне паэзіі на старабеларускай мове 

(А. Рымша). Летапісанне ў Вялікім княстве Літоўскім. Роля перакладной 

прозы ў развіцці беларускай літаратуры (“Траянская гісторыя”, “Аповесць 

пра Баву”, “Аповесць пра Трышчана”).  

 

Тэма 1.2 Літаратура перыяду Рэфармацыі і эпохі Барока 

Роля магнацкіх двароў і гарадоў у развіцці грамадскага руху. 

Неардынарнасць асобы С. Буднага, выданні яго кніг. В. Цяпінскі: праца над 

перакладам Евангелля, прадмова да яго як выдатны помнік культуры. Статут 

ВКЛ 1588 г.  

Контррэфармацыя ў Беларусі. Палемічная публіцыстыка (к. XVI – 

першая палова XVII ст.): Іпацій Пацей, М. Сматрыцкі. Парадыйна-

сатырычная літаратура (XVII ст.): “Прамова Мялешкі”, “Ліст да Абуховіча”. 

Мясцовае летапісанне: “Баркулабаўскі летапіс”, “Магілѐўская хроніка” (яна 

18 стагоддзя, і пасуе ў гэтым раздзеле). Творчасць С. Полацкага. Беларускі і 

маскоўскі перыяды творчасці паэта. 

 

Тэма 1.3 Літаратура пераходнага перыяду і эпохі Асветніцтва 

(XVII – першая палова XVIII стст.) 

Грамадска-філасофская лірыка як пераход ад духоўнай паэзіі да 

свецкай. Песенна-інтымная лірыка. Мемуарная літаратура. Дыдактычная 

драма. Эстэтыка барока ў тэатральных відовішчах езуітаў. Народны 

(інтэрмедыі, батлейка) і прыдворны тэатры. Творчасць Францішкі Уршулі 

Радзівіл. М. Карыцкі “Птушыны сойм” – сатырычнае адлюстраванне нораваў 

шляхты. “Камедыя” К. Марашэўскага як тыповая барочная драма-маралітэ. 

М. Цяцерскі “Доктар па прымусу” – вольная апрацоўка аднайменнай камедыі 

Ж. Б. Мальера. 

 

 

 

 

 



Раздзел II. Новая беларуская літаратура 

 

Тэма 2.1  Літаратура эпохі Рамантызму 

Станаўленне і развіццѐ беларускай нацыянальнай думкі ў шматмоўнай 

літаратуры Беларусі. Мастацка-эстэтычныя тэндэнцыі гістарычнага часу. 

Роля нацыянальнага фальклору, традыцыі і ўплывы суседніх літаратур. Рух 

філаматаў і філарэтаў як прадвесце станаўлення самастойнай беларускай 

літаратуры. Беларуска-польскія аўтары: Адам Міцкевіч, Ян Чачот, Тамаш 

Зан, Ян Баршчэўскі. Уплыў творчасці А. Міцкевіча на далейшае развіццѐ 

беларускай літаратуры. 

 

Тэма 2.2 Літаратура 50-70-х гадоў XIX ст. 

Асветніцка-рэалістычныя тэндэнцыі. Творчасць У. Сыракомлі і 

В. Кратынскага. Тэатр В. Дуніна-Марцінкевіча: дэмакратызм і асветніцтва як 

вызначальныя рысы светапогляду пісьменніка. Матывы сацыяльнай 

няроўнасці і нацыянальнага адраджэння ў творчасці Ф. Багушэвіча. 

Патрыятычны пафас і асветніцкія ідэі ў творчасці Я. Лучыны, радыкалізм 

А. Гурыновіча. Паэма “Тарас на Парнасе”: крытыка славянафільскіх 

поглядаў і галерэя вобразаў антычных багоў. 

 

Тэма 2.3 Літаратура 80-90-х гадоў XIX ст.  

Пераклады твораў польскіх і рускіх аўтараў на беларускую мову. 

Грамадзянская скіраванасць літаратурнай творчасці Ф. Багушэвіча, 

Я. Лучыны, А. Абуховіча, А. Гурыновіча А. Ельскага ды інш. 

Ф. Багушэвіч: “Прадмова” да зборніка “Дудка беларуская”(1891) як 

своесаблівы маніфест нацыянальнага адраджэння. Творчасць Я. Лучыны: 

патрыятычны пафас і асветніцкія ідэі, пейзажныя замалѐўкі і рэалістычная 

канкрэтнасць вобразаў сялян. Э. Ажэшка. Мастацкае асэнсаванне краѐвай 

рэчаіснасці ў “сялянскіх” аповесцях 1880-х гг.  

 

 

Раздзел III. Навейшая беларуская літаратура 

 

Тэма 3.1 Літаратура пачатку ХХ стагоддзя 

Літаратурна-грамадскі рух. Паскоранае развіццѐ літаратуры. Роля 

“Нашай нівы” ў абуджэнні нацыянальнай свядомасці. Паэзія і публіцыстыка 

Цѐткі. Пачатак творчасці Змітрака Бядулі. Рамантычны характар і матывы 

лірычных імпрэсій і мініяцюр. Апавяданні 1912 – 1915 гг.: трагедыйнае, 

сацыяльнае і рэалістычна-побытавае, філасофскае і “змрочны гумар”. 

Творчасць Ядвігіна Ш. (А. Лявіцкага). Лірыка Алеся Гаруна: патрыятычны і 

сацыяльна-філасофскі змест, жанравая і рытміка-інтынацыйная 

разнастайнасць. 

Проза М. Гарэцкага як новая ступень развіцця беларускай літаратуры. 

Раннія апавяданні са зборніка “Рунь”: вобраз “інтэлігента ў першым 

пакаленні”, выхадца з сялянскага асяроддзя, асветніка і філосафа. Праблема 



інтэлігенцыі і народа. Дакументальна-мастацкія запіскі “На 

імперыялістычнай вайне” як дакладнае мастацкае сведчанне пра Першую 

сусветную вайну. Аналітызм і псіхалагізм, рэалізм і антываенны пафас. 

Гуманістычная скіраванасць у паказе чалавека на вайне і праблематыка 

апавяданняў 1915 – 1917 гг. 

 

Тэма 3.2 М. Багдановіч, Янка Купала і Якуб Колас – класікі 

беларускай літаратуры 

Мастацкая адметнасць дарэвалюцыйнай лірыкі Янкі Купалы. 

Драматызаваныя паэмы і п’есы. Паэтызацыя Якубам Коласам штодзѐнных 

рэалій у вершах і дарэвалюцыйнай прозе. Максім Багдановіч – найярчэйшая 

зорка ў беларускай паэзіі. Узбагачэнне ідэй, тэм і формаў літаратуры. Зборнік 

“Вянок” як цэласная кніга паэзіі. Сучаснае прачытанне драматычнай і 

паэтычнай спадчыны Янкі Купалы і Якуба Коласа. Сімвалізм Янк. Купалы ў 

драматычных паэмах “Адвечная песня”, “Сон на кургане”. Стварэнне 

альтэрнатыўнай, паралельнай рэчаіснасці ў паэме “Яна і Я”. Глыбокае 

народнае самавыяўленне беларускай душы ў паэме Якуба Коласа “Сымон-

музыка”. 

 

Тэма 3.3 Літаратура міжваеннага перыяду 

Духоўна-культурнае адраджэнне, стварэнне літаратурных аб’яднанняў 

“Маладняк”, “Узвышша”, “Полымя”. Ідэйна-мастацкая і жанрава-стылѐвая 

разнастайнасць лірыкі і прозы. Празмерная ідэалізацыя рэчаіснасці. 

Сацрэалізм і яго нарматывы. Суадносіны авангарду і сацрэалізму. Паэтычны 

эпас, яго жанравая разнастайнасць (паэмы А. Куляшова, П. Броўкі, П. Глебкі, 

К. Крапівы, С. Астрэйкі). 

Літаратура Заходняй Беларусі: публіцыстыка (І. Абдзіраловіч 

“Адвечным шляхам”) і паэзія (Н. Арсеннева, М. Танк). Аб'яднанасць 

палярных палітычных сіл ідэяй служэння Беларусі. 

Стыхія гумару і смеху ў байках і сатырычных паэмах К. Крапівы. 

Праблематыка і мастацкія асаблівасці апавяданняў і аповесцей М. Лынькова. 

Лірыка У. Дубоўкі: адраджэнскі пафас, сімволіка, праблематыка красы. 

Паэзія Я. Пушчы: трагічныя прадчуванні і прароцтвы. Творчасць 

М. Зарэцкага як рамантычны кірунак у прозе. А. Мрый як аўтар адзінага ў 

айчыннай літаратуры сатырычнага рамана “Запіскі Самсона Самасуя” 

Наватарства паэзіі У. Жылкі, яе нацыянальны і еўрапейскі літаратурны 

кантэкст. Я. Маўр як адзін з пачынальнікаў беларускай дзіцячай літаратуры.  

 

Тэма 3.4 Літаратура часу Вялікай Айчыннай вайны і 

пасляваеннага дзесяцігоддзя 

Пісьменнікі-франтавікі (А. Куляшоў, П. Панчанка, М. Танк, 

М. Лынькоў, Я. Брыль, К. Кірэнка, М. Аўрамчык, М. Лужанін і інш.), удзел у 

падпольным партызанскім руху (А. Астрэка, А. Бялевіч, У. Карпаў, 

В. Таўлай, Н. Тарас і інш.). Франтавы і партызанскі друк. Жанравая 



спецыфіка літаратуры ваеннага часу: сатырычны верш, фельетон, памфлет. 

Ваенная проза М. Лынькова, К. Чорнага, Я. Брыля. 

Грамадзянскае гучанне паэзіі пасляваеннага дзесяцігоддзя (М. Танк, 

А. Куляшоў, А. Вялюгін, К. Кірэенка, П. Панчанка). Ідэалізацыя рэчаіснасці, 

адбітак ідэалагічнага мыслення. Вайна і беларуская вѐска як галоўныя ідэйна-

тэматычныя дамінанты паваеннай прозы (І. Мележ, І. Шамякін, Я. Брыль). 

 

Тэма 3.5 Літаратура другой паловы 1950-х – 1960-х гадоў 

Прыход у літаратуру “філалагічнага пакалення” пісьменнікаў. 

Эстэтычнае абнаўленне паэзіі. Рэабілітацыя рэпрэсаваных пісьменнікаў, 

вяртанне да творчай дзейнасці У. Дубоўкі, А. Звонака, М. Аўрамчыка, 

С. Грахоўскага і інш. Узвышэнне ў літаратуры ідэалаў праўды, 

справядлівасці, сумленнасці ў прозе І. Мележа, У. Караткевіча, Я. Брыля, 

В. Быкава, І. Шамякіна. Філасофская і сацыяльная значнасць паэтычнай 

думкі ў лірыцы “філалагічнага пакалення”.  

М. Стральцоў: філасофскія і духоўныя пошукі вясковага інтэлігента. 

Тэма сувязі вясковых каранѐў і гарадскога прагрэсу – эпічная тэма вачыма 

лірыка. Павышаная эмацыйнасць і спавядальнасць герояў. Роля ўнутранага 

маналога ў лірычнай прозе.  

 

Тэма 3.6 Развіццё беларускай літаратуры ў 1960 – 1980-я гады 

Пашырэнне сферы мастацкага даследавання рэчаіснасці. Праблематыка 

беларускай прозы (I. Шамякін, Я. Брыль, В. Адамчык, В. Карамазаў, 

Я. Сіпакоў, А. Жук, В. Казько, Г. Далідовіч, Г. Марчук, В. Гігевіч і інш.). 

Станаўленне “ваенна-вясковай” школы ў прозе.  

Пашырэнне тэматыкі і жанрава-стылѐвае ўзбагачэнне літаратуры. 

Аналітычныя тэндэнцыі ў прозе. Наватарства прозы В. Адамчыка. 

Беларуская гісторыя ў творах У. Караткевіча, Я. Брыля. 

Жанравая спецыфіка твораў У. Караткевіча. Праблема нацыянальнага і 

патрыятычнага. Вобразы-сімвалы ў прозе У. Караткевіча. Евангельскія і 

антыклерыкальныя матывы ў рамане “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”. 

Фальклорныя і літаратурныя алюзіі ў аповесці “Дзікае паляванне караля 

Стаха”. Тэмы сэнсу жыцця і лѐсу роднай зямлі ў прыпавесці “Ладдзя 

Роспачы”. 

Узбагачэнне светабачання беларускіх паэтаў, іх жанрава-стылѐвыя 

пошукі (Я. Янішчыц, Т. Бондар, Р. Баравікова, А. Разанаў і інш.). Павышаная 

цікавасць да філасофскіх праблем, маральна-этычных пытанняў чалавечага 

жыцця. 

 

Тэма 3.7 Сучасная літаратура. Проза 

Перабудова і літаратура. Паяднанне публіцыстычнага, філасофскага, 

інтымнага пачаткаў у лірыцы. Сувязь паэзіі з біблейскімі і фальклорнымі 

традыцыямі. Лѐс народа ў асэнсаванні мастацкай прозы (І. Чыгрынаў, 

В. Карамазаў, І. Пташнікаў і інш.). Сацыяльныя і маральныя праблемы ў 

прозе пра беларускую вѐску. Канцэпцыя мінулага ў творах на гістарычную 



тэму. Творы на мемуарным матэрыяле. Постмадэрнісцкія тэндэцыі ў 

беларускай літаратуры (І. Бабкоў, А. Бахарэвіч, С. Дубавец, П. Касцюкевіч, 

А. Глобус, Л. Рублеўская). 

 

Тэма 3.8 Сучасная беларуская паэзія і драматургія 

Багацце творчых індывідуальнасцяў, тэматычная і жанравая 

разнастайнасць сучаснай беларускай драматургіі. 

Грамадзянскі пафас, публіцыстычнасць вершаў і паэм С. Законнікава, 

Л. Галубовіча, А. Разанава, Л. Дранько-Майсюка, У. Някляева і інш. 

Зварот да вопыту драмы абсурду: Г. Багданава, І. Сідарук. 

“Герменеўтычны праект” С. Кавалѐва. 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№п/п Наименование разделов, тем Количество аудиторных часов Форма 

контро

ля 

знаний 

лекц

ии 

прак

тиче

ские 

семи

нарс

кие  

лабо

рато

рные 

Иное 

1 Старажытная беларуская 

літаратура 

6      

1.1 Літаратура эпохі Сярэднявечча і 

Рэнесансу 

2     апыт. 

1.2 Літаратура перыяду Рэфармацыі і 

эпохі Барока. 

2     апыт. 

1.3 Літаратура пераходнага перыяду і 

эпохі Асветніцтва 

2     тэст 

2 Новая беларуская літаратура 6      

2.1 Літаратура эпохі Рамантызму 2     апыт. 

2.2 Літаратура 50-70-х гадоў XIX ст. 2     апыт. 

2.3. Літаратура 80-90-х гадоў XIX ст. 2     тэст 

3 Навейшая беларуская літаратура 16 8   4  

3.1 Літаратура пачатку ХХ стагоддзя 2 2    апыт. 

даклад 

3.2 М. Багдановіч, Янка Купала і Якуб 

Колас – класікі белар. літаратуры.  

2 2    апыт. 

даклад 

3.3 Літаратура міжваенных часоў. 2     апыт. 

3.4 Літаратура часу Вялікай Айчыннай 

вайны і пасляваеннага 

дзесяцігоддзя 

2     апыт. 

3.5 Развіццѐ беларускай літаратуры ў 

60 – 80-я гады ХХ ст. 

2 2    апыт. 

даклад 

3.6 Літаратура 70-х – першай паловы 

80-х гадоў 

2 2    апыт. 

даклад 

3.7 Сучасная літаратура. Проза 2     тэст 

3.8 Сучасная беларуская паэзія і 

драматургія 

2     тэст 

        

 Усяго: 36 30 6     

 



ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 

 

Асноўная: спіс літаратуры для абавязковага прачытання. 
 

 

1. Гусоўскі, М. Песня пра зубра. 

2. Тарас на Парнасе. 

3. Баршчэўскі, Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных 

апавяданнях. 

4. Дунін-Марцінкевіч, В. Ідылія, Пінская шляхта. 

5. Багушэвіч, Ф. Дудка беларуская. 

6. Купала, Я. Адвечная песня. Сон на кургане. Тутэйшыя. 

7. Колас, Я. Новая зямля, Сымон-музыка. 

8. Бядуля, З. Сярэбраная табакерка (у праграме былі апавяданні) 

9. Гарэцкі, М. Роднае карэнне. Рускі. На імперыялістычнай вайне. 

Дзве душы. 

10. В. Ластоўскі. Лабірынты. 

11. Мрый, А. Запіскі Самсона Самасуя. 

12. Зарэцкі, М. Дзіўная. Кветка пажоўклая. Двое Жвіроўскіх. 

13. Чорны, К. Млечны Шлях. 

14. Стральцоў, М. Сена на асфальце, Смаленне вепрука. На 

чацвѐртым годзе вайны. Адзін лапаць, адзін чунь. 

15. Караткевіч, Ул. Ладдзя Роспачы. Дзікае паляванне караля Стаха. 

Хрыстос прызямліўся ў Гародні.  

16. Быкаў, В. Пахаджане. 

17. Брыль, Я. Жменя сонечных промняў. 

18. Адамчык, В. Чужая бацькаўшчына. 

19. Казько, В. Суд у Слабадзе. 

20. Акудовіч, В. Дыялогі з Богам. 

21. Станкевіч, Ю. Любіць ноч права пацукоў. 

22. Арлоў, У. Ордэн Белай мышы. 

23. Бабкоў, І. Адам Клакоцкі і яго цені.  

24. Бахарэвіч, А. Сарока на шыбеніцы, Дзеці Аліндаркі (на выбар). 

25. Рублеўская, Л. Забіць нягодніка, альбо Гульня ў Альбарутэнію. 

Сутарэнні Ромула (на выбар). 



Дадатковая літаратура. 
 

1. Гісторыя беларускай літаратуры. Старажытны перыяд /Пад рэд. М. А. 

Лазарука, А. А. Семяновіча. - Мінск, 1985 і наступныя выданні 

2. Лойка, А. А. Старабеларуская літаратура. -  Мінск, 2001. 

3. Анталогія даўняй беларускай літаратуры: ХІ -  першая палова ХYІІІ 

ст./ Пад .рэд. В. Чамярыцкага. -  Мінск, 2005. 

4. Лойка, А. Гісторыя беларускай літаратуры. Дакастрычніцкі перыяд: У 2 

ч. 2 выд. -  Мінск, 1989. 

5. Гісторыя беларускай літаратуры. Падручнік для ВНУ./ Пад рэд. М. А. 

Лазарука. -  Мінск, 2001. 

6. Арочка, М., Дзюбайла, П., Лаўшук, С. На парозе 90-х: Літаратурны 

агляд. -  Мінск,1993. 

7. Бельскі, А. І., Кароткі У. Г., Навуменка, П. І. ды інш. Беларуская 

літаратура. ХІ – ХХ стагоддзі. Дапам. для школ, ліцэяў, гімназій, ВНУ. 

-  Мінск,1999. 

8. Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя: Хрэстаматыя. Вуч. дапам. для 

студ. філал. спец. ВНУ /Склад. і аўт. камент. А. А. Лойка, В. П. 

Рагойша. 2-е выд. -  Мінск, 1988. 

9. Кавалѐў, С. В. Гісторыя беларускай літаратуры: другая палова ХYІ 

стагоддзя. -  Мінск, 2005. 

10. Хаўстовіч, М. Гісторыя беларускай літаратуры. 30 – 40 гады ХІХ 

стагоддзя. -  Мінск, 2001.  

11. Максімовіч, В. А. Беларуская літаратура першай трэці ХХ стагоддзя. -  

Мінск, 2006. 

12. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т. 1, 2, 3, 4. -  

Мінск, 1999 – 2003. 

13. Баршчэўскі, Л. П., Васючэнка, П. В., Тычына, М. А. Беларуская 

літаратура і свет: ад эпохі рамантызму да нашых дзён: папулярныя 

нарысы. -  Мінск, 2006. 

14. Лявонава, П. І., Карухіна, В. А., Савіцкі, М. В., Цвірко, Л. Я. Беларуская 

літаратура. Поўны курс для тэставання і экзамену. -  Мінск, 2005, 2007. 



ФОРМЫ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ  

І ДЫЯГНОСТЫКІ КАМПЕТЭНЦЫІ СТУДЭНТАЎ 

 

Асноўныя формы самастойнай (паза-аўдыторнай) работы 

студэнтаў пры вывучэнні дысцыпліны “Гісторыя беларускай літаратуры”: 

 

- чытанне і вывучэнне асобных мастацкіх тэкстаў і вядзенне чытацкага 

дзѐнніка з выпіскамі найбольш важных месцаў; 

- завучванне на памяць вершаваных твораў; 

- вывучэнне і канспектаванне асобных навуковых прац і раздзелаў 

навуковых дапаможнікаў; 

- падрыхтоўка эсэ, дакладаў і прэзентацый. 

 

Асноўныя формы дыягностыкі кампетэнцыі студэнтаў: 

 

- апытанне і дыскусіі па праблемных пытаннях падчас лекцыяў; 

- чытанне, абмеркаванне і аналіз асобных мастацкіх твораў; 
- выступленне з дакладамі і прэзентацыямі на семінарскіх занятках;  

 

 

ПЫТАННІ ДА СЕМІНАРСКІХ ЗАНЯТКАЎ: 

 

I. Сучаснае прачытанне драматычнай і паэтычнай спадчыны 

Янкі Купалы і Якуба Коласа 

 

1. Сімвалізм Янкі Купалы ў драматычных паэмах “Адвечная песня”, “Сон 

на кургане”.  

2. Стварэнне альтэрнатыўнай, праралельнай рэчаіснасці ў паэме “Яна і Я”. 

3.  Глыбокае народнае самавыяўленне беларускай душы ў паэме Якуба 

Коласа “Сымон-музыка”. 

 

II. Проза М. Гарэцкага як новая ступень развіцця беларускай 

літаратуры 

 

4. Вечныя ісціны і праблема інтэлігентнасці ў апавяданні “Роднае 

карэнне”. 

5. Антываенная і дакументальна гістарычная проза Гарэцкага (“На 

імперыялістычнай вайне”) як варыянт літаратуры “страчанага пакалення”. 

6. Тэма Першай сусветнай вайны ў агульнаеўрапейскім кантэксце. 

7. Натуралістычнае апісанне паўсядзѐннасці ваеннага быту. 

8. Пытанні нацыянальнай ідэнтычнасці ў творчасці Гарэцкага. 

Нацыянальнае самаадчуванне яго герояў. 

9. Маральна-этычныя і агульначалавечыя каштоўнасці прозы Гарэцкага. 



 

 

II. М. Стральцоў: філасофскі і духоўныя пошукі вясковага 

інтэлігента.  

 

1. Жыццѐвы і творчы шлях пісьменніка.  

2. Зборнік ”Сена на асфальце“ як эцюды-ўспаміны пра маладосць, 

каханне, жыццѐвыя праблемы і клопаты.  

3. Дыхатамія горада і вѐскі. Праблема чалавека ў пераходным стане.  

3. Вобраз аўтара-апавядальніка: унутраныя думкі і знешнія клопаты. 

4. Эпісталярна-апавядальны стыль прозы Стральцова. 

5. Тэма дзяцінства і асаблівасці дзіцячага мыслення (“На чацьвертым 

годзе вайны”, “Адзін лапаць, адзін чунь”). 

6. Спецыфіка кампазіцыі ў творах Стральцова. 

7. Шматпланавасць апавядання “Смаленне вепрука” як твора, які 

характарызуе пераход ад паэзіі да прозы. 

 

III. В. Караткевіч як пачынальнік гісторыка дэтэктыўнай прозы. 

Вобраз Беларусі ў творчасці Караткевіча 

1. Мастацкае асэнсаванне гісторыі ў прозе У. Караткевіча – “рамантычная 

версія мінулага”. 

2. Жанравая спецыфіка твораў Караткевіча. 

3. Праблема нацыянальнага і патрыятычнага. 

4. Вобразы-сімвалы ў прозе Караткевіча. 

5. Евангельскія і антыклерыкальныя матывы ў рамане “Хрыстос 

прызямліўся ў Гародні”. 

6. Фальклорныя і літаратурныя алюзіі ў аповесці “Дзікае паляванне 

караля Стаха”. 

7. Тэмы сэнсу жыцця і лѐсу роднай зямлі ў прыпавесці “Ладдзя роспачы”. 

 

 

ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ 

 

 

1. Перыядызацыя гісторыі беларускай літаратуры. Агульная характарыстыка. 

2. Літаратура Старажытнай Русі. Агульная характарыстыка. 

3. “Слова пра паход Ігаравы”. Ідэйна-філасофскі змест твора. 

4. Рэаліі беларускай мінуўшчыны ў “Слове пра паход Ігаравы”. 

Пераклад твора на сучасную беларускую мову. 

5. Беларуская літаратура эпохі Адраджэння. Агульная характарыстыка. 

6. Гістарычнае значэнне дзейнасці Ф. Скарыны. 

7. М. Гусоўскі як прадстаўнік лацінамоўнай літаратуры Беларусі. 

8. Ідэі Рэфармацыі ў беларускай літаратуры. Дзейнасць Сымона Буднага 

і Васіля Цяпінскага  

9. Беларуская паэзія эпохі Рэнесансу і барока.  



10. XVIII стагоддзе ў гісторыі беларускай культуры. Тэатральная 

дзейнасць. Міхаіл Цяцерскі. 

11. Беларускі рамантызм у кантэксце агульнаеўрапейскага. 

12. Феномен беларуска-польскага літаратурнага памежжа ў ХІХ стагоддзі. 

13. Ян Баршчэўскі. Агульныя звесткі з жыцця і творчасці. Язычніцкае і 

хрысціянскае ў “Шляхціцы Завальні”. 

14. Беларуская літаратура другой паловы ХІХ стагоддзя. Агульная 

характарыстыка. 

15. Жанрава-стылѐвыя асаблівасці паэмы “Тарас на Парнасе”. 

16. Асаблівасці смехавой стыхіі ў камедыі “Пінская шляхта” В. Дуніна-

Марцінкевіча. 

17. Жанравыя асаблівасці “Пінскай шляхты” В. Дуніна-Марцінкевіча. 

18. Развіццѐ нацыянальнай ідэі ў творчасці Ф. Багушэвіча (прадмова да 

зборніка “Дудка беларуская”, “Смык беларускі”, верш “Хрэсьбіны Мацюка”. 

19. Беларускі рух у пачатку ХХ стагоддзя. Роля газеты “Наша Ніва” ў 

станаўленні беларускай літаратуры. 

20. Роля М. Багдановіча ў жанравым і тэматычным узбагачэнні 

беларускай паэзіі. Зборнік “Вянок” М. Багдановіча як узор структурнай і 

кампазіцыйнай дасканаласці. 

21. Паэма “Новая зямля” Якуба Коласа. Гісторыя стварэння, аўтабіяграфізм, 

ідэйна-філасофскі змест твора. 

22. Жанравыя адметнасці і вобразная сістэма п’есы “Тутэйшыя” Янкі 

Купалы. Тэма нацыянальнага здрадніцтва. 

23. Мастацкія адметнасці сатырычнага рамана А. Мрыя “Запіскі Самсона 

Самасуя”. 

24. Літаратурныя аб’яднанні 1920 – 1930-х гадоў. Агульная характарыстыка. 

25. Асноўныя этапы раскрыцця тэмы Вялікай Айчыннай вайны ў 

беларускай літаратуры. 

26. Беларуская пасляваенная проза. Прадстаўнікі, асноўныя этапы. 

27. Паэтка актуальнасці ў творчасці А. Куляшова і М. Танка.  

28. Чалавек і час у прозе І. Мележа. 

29. Трагедыя вайны і адлюстраванне праблем сучаснасці ў творах В. 

Быкава.  

30. Асаблівасці прозы Я. Брыля. 

31. Мастацкія асаблівасці і змест раманаў У. Караткевіча. 

32. Праблема горада і вѐскі ў творчасці М. Стральцова. 

33. Паэтыка міжваеннай Беларусі ў творах В. Адамчыка. 

34. Духоўныя пошукі ў паэзіі Р. Барадуліна. 

35. Наватарства паэзіі А. Разанава.  

36. Беларуская літаратура апошняга дзесяцігоддзя ХХ – пачатку ХХІ стст. 

(агляд). 

37. Сучасная беларуская проза. Прадстаўнікі. Аналіз твору (на выбар).  

38. Сучасная беларуская паэзія. Прадстаўнікі. Характэрыстыка творчасці 

(на выбар). 

39. Беларуская драматургія. Прадстаўнікі. Асноўныя этапы станаўлення. 
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