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РЭФЕРАТ 

 

Аб'ём дыпломнай працы складае 82 старонак, у тым ліку 7 дадаткаў. 

Колькасць скарыстаных крыніц— 47. 

Ключавыя словы: ЛІТАРАТУРНАЯ КАЗКА, АЎТАРСКАЯ КАЗКА, 

СУЧАСНАЯ ЛІТАРАТУРА, ТРАДЫЦЫІ, САЦЫЯКУЛЬТУРНЫ АСПЕКТ, 

ДЗІЦЯЧАЯ ЛІТАРАТУРА, ЭВАЛЮЦЫЯ КАЗКІ, ДЗІЦЯЧЫЯ СМІ, 

ВЫХЫВАЎЧА-АСВЕТНІЦКІ АСПЕКТ. 

Аб’ектам дадзенага даследавання з’яўляюцца аўтарскія казкі для 

дзяцей дашкольнага і/або малодшага школьнага ўзросту.  

Прадмет даследавання – трансфармацыя жанра сучаснай літаратурнай 

казкі ў залежнасці ад сацыякультурнага аспекту і патрабаванняў чытача. 

Мэта дадзенага дыпломнага даследавання – вызначыць перспектыву 

развіцця сучасных аўтарскіх (літаратурных) казак ў кнігах для дзяцей 

дашкольнага і/або малодшага школьнага ўзросту і дзіцячых газетна-

часопісных выданнях. 

У рабоце выкарыстаны апісальны, параўнальна-супастаўляльны і 

стуктурна – функцыянальны і параўнальна-тыпалагічны метады. 

Вынікам праведзенага даследавання стала выяўленнне агульных рыс і 

тыпалогіі, выбраных для працы, аўтарскіх казак сучасных беларускіх 

пісьменнікаў; прасочана, як адбываецца фарміраванне творчых аўтарскіх 

стратэгій на аснове казак для дзяцей дашкольнага і/або малодшага школьнага 

ўзросту; вызначана, як прадстаўлены аўтарскія казкі на старонках газетна-

часопісных выданняў Беларусі для дзяцей; быў вызначаны выхаваўча-

асветніцкі аспект у прэсе для дзяцей на прыкладзе СМІ Беларусі. 

У дыпломнай працы на прыкладзе літаратурнай казкі выяўлены 

творчыя аўтарскія стратэгіі ў прасоўванні літаратуры. Разглядаюцца 

прынцыпы працы з дзіцячым чытачом ва ўмовах сучаснага літаратурнага 

рынку. Выяўленыя заканамернасці могуць быць выкарыстаны не толькі для 

выдавецтваў Беларусі і пісьменнікаў, а будуць карснымі для людзей,  

спецыялізацыя якіх звязана з ўзаемадзеяннем з дзецьмі. Праца таксама 

ўяўляе інтарэс для маладых навукоўцаў у рамках больш фундаментальных 

даследаванняў, звязаных з літаратурай і прэсай для дзяцей. 

Дыпломная праца выканана самастойна.  
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РЕФЕРАТ 

 
Объём дипломной работы составляет 82 страниц, в том числе 7 

приложение. Количество использованных источников – 47. 

Ключевые слова: ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА, АВТОРСКАЯ 

СКАЗКА, СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА, ТРАДИЦИИ, 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ, ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, ЭВОЛЮЦИЯ, 

СМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ АСПЕКТ.  

Объектам данного исследования являются авторские сказки для детей 

дошкольного и / или младшего школьного возраста.  

Предмет исследования – трансформация жанра современной 

литературной сказки в зависимости от социокультурного аспекта и 

требований читателя.  

Цель дипломной работы – определить перспективы развития 

современных авторских (литературных) сказок на примере книг для детей 

дошкольного и / или младшего школьного возраста и  газетной-журнальных 

изданий для детей.  

В работе использованы описательный, сравнительно-

сопоставительный, структурно-функциональный и сравнительно-

типологический методы.  

Итогом проведенного исследования стало выявления общий черт и 

типологии, выбранных для работы, авторских сказок. современных 

белорусских писателей; было выявлено, как происходит формирование 

творческих авторских стратегий на основа сказок для детей дошкольного и / 

или младшего школьного возраста; определено, как представлены авторские 

сказки на страницах газетной-журнальных изданий Беларуси для детей; 

выделен просветительско-воспитательный аспект в прессе для детей на 

примере СМИ Беларуси.  

В дипломной работе на примере литературной сказки рассмотрены 

творческие стратегии писателей, в качетве способа продвижения литературы. 

Рассматриваются принципы работы с детским читателем в условиях 

современного литературного рынка. Выявленные закономерности могут быть 

использованы не только издательствами Беларуси и писателям, но будут 

полезными для людей, специализация которых связана с взаимодействием с 

детьми. Работа также представляет интерес для молодых ученых в рамках 

более фундаментальных исследований, связанных с литературой и прессой 

для детей.  

Дипломная работа выполнена самостоятельно. 
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ABSTRACT 

 
The volume of the thesis is 82 pages, including the 7 application. The 

number of sources is 47. 

Keywords: literary fairy tale, author’s fairytale, modern literature, traditions, 

socio-cultural aspects, children's literature, evolution, media for children, 

enlightenment and educational aspect. 

The object of this research is the authors’ tales for children of preschool and 

/ or primary school age. 

The subject of the research is the transformation of the modern genre of 

literary fairy tale based on the current socio-cultural aspects and requirements of 

the reader. 

The aim of the thesis is to determine the prospects of the development of 

modern copyright (literary) fairy tales by the example of the books for children of 

preschool and / or primary school age,  magazines’ and newspapers’ publications 

for children. 

We used descriptive, benchmarking and comparative, structural and 

functional, and comparative-typological method. 

The result of the study is to identify common traits and typology of the 

author’s fairy tales written by modern Belarusian writers; It was detected how the 

formation of creative copyright-based strategies of fairy tales for children of 

preschool and / or primary school age are creating. It was defined how the authors’ 

tales are presented on the pages of the newspapers’ and magazines’ publications in 

Belarus for children. It was given out how the  enlightenment and educational 

aspect of media for children is presented in media in Belarus.  

In this research work the creative strategies of writers are reviewed on the 

example of the literary fairy tale as the way to promote literature. The principles of 

the work with the children's reader in today's literary market are presented in this 

research work.  Identified patterns can be used not only for publishers and writers 

of Belarus, but for people whose specialization is the interaction with the children. 

The work is interesting for young researchers too because it is related to literature 

and media for children. 

The thesis work is performed independently. 


