
МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 

Кафедра рыторыкі   і  методыкі выкладання мовы і літаратуры 

 
 
 

МІСЬКО  
Таццяна Іосіфаўна 

 
 

ВЫВУЧЭННЕ ЖЫЦЦЁВАЙ І ТВОРЧАЙ БІЯГРАФІІ 

ПІСЬМЕННІКА ЯК ТЭАРЭТЫКА-МЕТАДЫЧНАЯ  

ПРАБЛЕМА 

 

Анатацыя да магістарскай дысертацыі 

спецыяльнасць 1 08 80 02 «Тэорыя і методыка навучання і выхавання 

(беларуская літаратура)» 

 

Навуковы кіраўнік: 

кандыдат педагагічных навук, 

дацэнт В. Ю. Дылеўская 

 

 

 

 

 

Мінск, 2017 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

Аб’ём магістарскай дысертацыі: даследаванне складаецца з уводзін, трох 

глаў, заключэння, спіса выкарыстаных крыніц, дадаткаў. Аб’ём магістарскай 

дысертацыі з улікам дадаткаў – 156 старонак. Бібліяграфічны спіс складаецца са 

101 наймення. 

Ключавыя словы: ВЫВУЧЭННЕ БІЯГРАФІІ, МЕТОДЫКА 

ВЫКЛАДАННЯ ЛІТАРАТУРЫ, II СТУПЕНЬ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ 

АДУКАЦЫІ, III СТУПЕНЬ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ. 

Аб’ект даследавання: працэс вывучэння жыццёвай і творчай біяграфіі 

пісьменніка ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. 

Прадмет даследавання: методыка вывучэння біяграфіі пісьменніка ва 

ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. 

Мэта працы: распрацаваць методыку вывучэння біяграфіі пісьменніка ва 

ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. 

Метады даследавання: тэарэтычны: аналіз педагагічнай, псіхалагічнай, 

літаратуразнаўчай, метадычнай літаратуры; сацыяльна-педагагічныя: аналіз 

дзейнай вучэбнай праграмы, вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў, 

вывучэнне сучаснага педагагічнага вопыту. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна.У магістарскай дысертацыі з улікам 

навуковых даследаванняў метадыстаў разгледжана спецыфіка вывучэння 

біяграфіі пісьменніка ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. У працы 

выяўлены метадычныя аспекты правядзення ўрокаў па вывучэнні жыццёвага і 

творчага шляху пісьменніка, акрэслены псіхолага-педагагічныя перадумовы 

ўспрымання біяграфічнага матэрыялу, прапанаваны метадычныя рэкамендацыі 

па падрыхтоўцы настаўніка да ўрока біяграфіі пісьменніка, зроблена ацэнка 

рэальных ведаў і ўменняў вучняў па праграмнай тэме, распрацаваны 

дыдактычныя сцэнарыі ўрокаў у аспекце вызначанай праблемы. 

Ступень укаранення і рэкамендацыі па ўкараненні вынікаў 

даследавання.Матэрыялы дадзенай працы могуць быць выкарыстаны ў 

наступных даследаваннях па вывучэнні біяграфіі пісьменніка, а таксама ў 

распрацоўцы дыдактычных сцэнарыяў па праграмнай тэме. 

Асабісты ўклад. Магістарская дысертацыя ў поўным аб’ёме з’яўляецца 

вынікам самастойнай працы аўтара. Усе яе структурныя часткі напісаны без 

суаўтараў.  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Обьём магистерской диссертации: исследование состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованных источников, приложений. Объём 

магистерской диссертации с учётом приложений – 156 страниц. 

Библиографический список состоит из 101 наименования. 

Ключевые слова: ИЗУЧЕНИЕ БИОГРАФИИ, МЕТОДИКА 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ, II СТУПЕНЬ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, III СТУПЕНЬ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Обьект исследования:процесс изучения жизненного и творческого пути 

писателя в учреждениях общего среднего образования. 

Предмет исследования: методика изучения биографии писателя в 

учреждениях общего среднего образования. 

Цель работы: исследовать методику изучения биографии в 

учреждениях общего среднего образования и разработать уроки по изучению 

жизненного и творческого пути писателя. 

Методы исследования: теоретический: анализ педагогической, 

психологической, литературоведческой, методической литературы; социально-

педагогический: анализ действующих школьных программ и учебно-

методической литературы; изучение современного педагогического опыта. 

Полученные результаты и их новизна. В магистерской диссертации с учетом 

научных исследований методистов рассмотрена специфика изучения биографии 

писателя в учреждениях общего среднего образования. В работе выявлены общие 

методические аспекты проведения уроков по изучению жизненного и творческого 

пути писателя, определены психолого-педагогические предпосылки восприятия 

биографического материала, представлены методические рекомендации при 

подготовке учителя к уроку биографии писателя, произведена оценка реальных 

знаний и умений учащихся по программной теме, разработаны дидактические 

сценарии уроков в аспекте данной проблемы. 

Степень внедрения и рекомендации по внедрению результатов 

исследования. Материалы данной работы могут быть использованы в 

дальнейших исследованиях по изучению биографии писателя, а также при 

разработке дидактических сценариев по программной теме. 

Личный вклад. Магистерская диссертация в полном объеме является 

результатом самостоятельной работы автора. Все ее структурные части 

написаны без соавторов. 

 



ABSTRACT 

 

The volume of the master thesis. The thesis consists of an introduction, three 

chapters, a conclusion, a list of references and appendixes. The volume of the master 

thesis is 156 pages. The list of references contains 101 items. 

Key words: THE STUDY OF BIOGRAPHY, METHODS OF TEACHING 

LITERATURE, THE SECOND LEVEL OF GENERAL SECONDARY 

EDUCATION, THE THIRD LEVEL OF GENERAL SECONDARY EDUCATION. 

The object of the research is the process of writer’s  life and creative path study 

in the institutions of General secondary education. 

The subject of the research is the methodology of writer’s biography study in the 

institutions of General secondary education. 

The aim of the research is to develop the methodology of writer’s life and 

creative biography in the institutions of General secondary education. 

Research methods: the theoretical analysis of pedagogical, psychological, 

literary, and methodological literature; social-pedagogical: the analysis of existing 

educational programs on Belarusian literature, educational and methodical manuals, 

studying of modern pedagogical experience. 

The results and their novelty: regarding methodologists’ analyses the specifics of  

writer’s  biography studying in the institutions of General secondary education is 

reviewed. The thesis identifies methodological aspects of conducting lessons on 

studying the life and creative path of the writer, reveals psychological and 

pedagogical background of biographical material perception, gives methodical 

recommendations in preparing teachers to the lesson dealing with writer’s biography. 

Students’ knowledge and skills assessment on the program theme is given, and 

didactic scenarios of lessons within the aspect of this problem are developed. 

The degree of implementation and recommendations for implementation of 

research results. The results of this work can be used to study the biography of the 

writer and create teaching scenarios within the program topic. 

The personal contribution. Master thesis is the result of independent work of the 

author. The chapters of the thesis are written without co-authors. 
 


