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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Спецкурс прапануецца студэнтам 5 курса завочнай формы навучання. 

Матэрыялы спецкурса прызваны дапамагчы студэнтам у актуалізацыі, 

сістэматызацыі, удакладненні тэарэтычных ведаў па асноўных прынцыпах 

аналізу літаратурнага твора ў яго мастацкай цэласнасці і своеасаблівасці. 

Удакладненыя тэарэтыка-літаратурныя веды як нельга лепш прыдадуцца для 

педагагічнай, навуковай, рэдактарскай і літаратурна-крытычнай дзейнасці 

спецыяліста-філолага. 

Мэта спецкурса  – актуалізававаць і ўдакладніць у студэнтаў сістэму 

ведаў па тэарэтычных асновах, прынцыпах і відах аналізу літаратурна-

мастацкага твора. 

Задачы спецкурса заключаюцца ў тым, каб дапамагчы студэнтам: 

1) разгледзець тэарэтычныя прадпасылкі аналізу літаратурна-

мастацкага твора; 

2) авалодаць асноўнымі звесткамі пра асаблівасці розных відаў 

літаратуразнаўчага аналізу мастацкага твора; 

3) набыць навыкі цэласнага аналізу мастацкіх твораў любога роду, 

жанру, жанравай разнавіднасці, паэтычнага ці празаічнага. 

Асноўнымі метадалагічнымі прынцыпамі выкладання спецкурса 

з’яўляюцца: 

- сістэмнасць у прадстаўленні тэарэтычнага матэрыялу; 

- спалучэнне тэорыі аб спецыфіцы розных відаў аналізу мастацкага 

твора з тэорыяй аб методыцы арганізацыі літаратуразнаўчага вывучэння 

мастацкага твора. 

У выніку вывучэння спецкурса студэнт павінен 

ведаць: 

–  асноўныя прынцыпы аналізу літаратурна-мастацкага твора; 

–  асноўныя і дапаможныя віды аналізу літаратурна-мастацкага твора; 

–  метады і прыёмы арганізацыі літаратуразнаўчага аналізу твора ў 

аспекце яго родавай і жанравай прыналежнасці; 

умець:  

–  адрозніваць навуковы разгляд літаратурна-мастацкага твора ад яго 

інтэрпрэтацыі; 

–  вылучаць у творы стылявыя дамінанты і дамінанты зместу; 

–  у залежнасці ад канкрэтнага твора выбіраць пэўны від аналізу; 

валодаць:  

– належным комплексам сучасных тэарэтыка-літаратурных тэрмінаў і 

паняццяў,  

– асноўнымі прынцыпамі аналізу літаратурных твораў, неабходнымі для 

глыбейшага спасціжэння літаратурна-мастацкіх твораў; 

–  тэхнікай аналізу твора. 

Засваенне вучэбнай праграмы павінна забяспечыць фарміраванне ў 

студэнтаў наступных кампетэнцый: 



– АК-1 Умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для 

вырашэння тэарэтычных і практычных задач. 

– АК-2 Валодаць сістэмным і параўнаўчым аналізам. 

– АК-3 Валодаць даследчыцкімі навыкамі. 

– АК-4 Умець працаваць самастойна. 

– АК-7 Мець навыкі, звязаныя з выкарыстаннем тэхнічных прыладаў, 

кіраваннем інфармацыяй і работай з камп’ютэрам.  

– АК-8 Валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камунікацыі. 

– АК-9 Умець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго 

жыцця. 

– САК-1 Валодаць якасцямі грамадзянскасці. 

– САК-2 Быць здольнымі да сацыяльнага ўзаемадзеяння. 

– САК-3 Валодаць здольнасцю да міжасобаснай камунікацыі. 

– САК-5 Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі. 

– САК-6 Умець працаваць у камандзе. 

– САК-7 Лагічна, аргументавана і выразна будаваць вуснае і пісьмовае 

маўленне, выкарыстоўваць навыкі публічнага маўлення, вядзення дыскусіі і 

палемікі. 

– ПК-1 Прымяняць разнастайныя тэхналогіі навучання мове і літаратуры. 

– ПК-4 Ствараць і рэдакціраваць дакументы з улікам спецыфікі дзелавой 

камунікацыі.   

– ПК-6 Планаваць, арганізоўваць і весці навукова-даследчую дзейнасць у 

галіне філалогіі. 

– ПК-8 Выкарыстоўваць у працы сучасныя камп’ютарныя метады 

збірання, апрацоўкі і захавання інфармацыі.  

– ПК-10 Прымяняць сучасную методыку рэферыраванняі рэдакціравання 

тэкстаў.  

– ПК-11 Карыстацца навуковай і даведачнай літаратурай на беларускай, 

рускай і замежнай мовах. 

– ПК-17 Рыхтаваць даклады, матэрыялы да прэзентацый і 

прадстаўніцтваваць на іх. 

– ПК-24 Выкарыстоўваць дасягненні навукі і перадавых тэхналогій у 

адукацыйнай і навукова-даследчай сферах. 

Агульная колькасць гадзін, адведзеных на вывучэнне курса для 

спецыяльнасці 1-21 05 01 беларуская філалогія – 130. 

Форма атрымання вышэйшай адукацыі – завочная. 

Колькасць аўдыторных гадзін – 20, з іх:  

16 – лекцыі,  

4 – практычныя заняткі,  

Заняткі па дысцыпліне праходзяць у 9–10-м семестры. 

Форма выніковай атэстацыі па вучэбнай дысцыпліне – залік. 

  



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

1. Мастацкі твор і тэкст. Параўнальная характарыстыка, рысы, 

уласцівасці. Мастацкі твор як асноўны аб’ект літаратуразнаўчага вывучэння. 

 

2. Літаратурны твор як з’ява мастацтва. Спецыфіка мадэлявання 

свету ў літаратурна-мастацкім творы. Функцыі мастацкага твора. 

 

3. Катэгорыя аўтара. Аўтар як рэальная біяграфічная асоба і аўтар як 

катэгорыя літаратуразнаўчага аналізу. 

 

4. Навуковы разгляд мастацкага твора і яго задачы. Аб’ектыўнае і 

суб’ектыўнае ў літаратуразнаўстве. 

 

5. Методыка цэласнага аналізу мастацкага твора. Праблема 

выбарачнага аналізу. 

 

6. Спасціжэнне сэнсу. Інтэрпрэтацыя. Праблема адэкватнасці 

інтэрпрэтацыі. 

 

7. Пазнанне формы твора. Стыль. Стылявыя заканамернасці і 

дамінанты. 

 

8. Сістэмны аналіз мастацкага твора: элементаў зместу (тэматыкі, 

праблематыкі, ідэйнага свету) і формы (адлюстраванага свету, мастацкага 

маўлення, кампазіцыі). 

 

9. Віды дапаможнага аналізу. Аналіз твора ў аспекце роду і жанру. 

Вывучэнне кантэксту. Кантэкст і яго віды: гістарычны, біяграфічны, 

літаратурны. Змяненне кантэксту ў часе. 

 

10. Паняцце пра тэхніку аналізу твора. Характар асобы 

літаратуразнаўцы і яго сувязь з тэхнікай аналізу твора. Рысы асобы, якія 

ўплываюць на якасць і вынік літаратуразнаўчай работы. 

 



ВУЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА 

Спецыяльнасць 1-21 05 01 беларуская філалогія 
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 Усяго аўдыторных гадзін па дысцыпліне: 20 16 4      

1. Мастацкі твор і тэкст 1    Дапаможнікі 4, 5, 6, 9, 10, 12, 

13 

 

2. Літаратурны твор як з’ява мастацтва 2    Дапаможнікі 3, 11, 18, 19  

3. Катэгорыя аўтара 2    Дапаможнікі 1, 2, 3  

4. Навуковы разгляд мастацкага твора 1    Дапаможнікі 1, 2, 3  

5. Методыка цэласнага аналізу мастацкага 

твора 

1    Дапаможнікі 1, 2, 6, 20  

6. Спасціжэнне сэнсу твора 

 

2 1   Дапаможнікі 1, 2, 6, 20 Выбарачнае 

апытанне 

7. Пазнанне формы твора 2 1   Дапаможнікі 1 – 6, 20, 28 Выбарачнае 

апытанне 

8. Сістэмны аналіз мастацкага твора 2 2   Дапаможнікі 1 – 6, 20  Кантрольная 

работа 

9. Віды дапаможнага аналізу 2    Дапаможнікі 1 – 6, 20   

10. Паняцце пра тэхніку аналізу твора 1    Дапаможнікі 1  
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ПЕРАЛІК ВЫКАРЫСТАНЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ 

 

Для кантролю якасці адукацыі па дысцыпліне «Аналіз літаратурна-

мастацкага твора» выкарыстоўваюцца наступныя сродкі дыягностыкі: 

- вуснае апытванне ў час заняткаў; 

- пісьмовая кантрольная работа; 

- залік. 

Ацэнка вынікаў вывучэння дысцыпліны праводзіцца ў адпаведнасці з 

крытэрыямі ацэнкі ведаў і кампетэнцый студэнтаў, выкладзенымі ў лісце 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь № 21-04-1/105 ад 22.12.2003 г. і ў 

адпаведнасці з Палажэннем аб рэйтынгавай сістэме ацэнкі ведаў па 

дысцыпліне ў Беларускім дзяржаўным універсітэце (загад рэкткра БДУ № 

382-ОД ад 18.08.2015 г.). 

 

Кантрольная работа па тэме «Сістэмны аналіз мастацкага твора» 

 

Мэта работы: паказаць узровень засваення ведаў па дысцыпліне, 

валоданне навукова-тэрміналагічным апаратам, уменне прымяніць 

атрыманыя веды ў практыцы аналізу літаратурнага твора. 

Форма работы: пісьмовая. 

Заданне: студэнтам прапануецца самастойна правесці аналіз выбраных 

літаратурных твораў адпаведна наступнаму плану: 

1. Месца твора ў творчасці аўтара. Гісторыя і матывы напісання твора. 

Прататыпы літаратурных персанажаў. 

2. Літаратурны кантэкст твора. Гісторыка-літаратурны фон твора. 

Літаратурны напрамак і мастацкі метад, у рэчышчы якіх напісаны твор. 

3. Род, від, жанр (жанравая разнавіднасць) твора. Пафас. 

4. Кампазіцыя твора: 

а) архітэктоніка твора. Падзел на часткі (главы, дзеянні, сцэны, 

строфы і г. д.). Тып вершаскладання, памер, строфіка, рыфма (для 

вершаванага твора); 

б) сюжэт і фабула твора; 



в) сюжэтаўтваральныя элементы (экспазіцыя, завязка і г. д.). Пралог, 

эпілог, эпіграф; 

г) кампазіцыйныя прыёмы; 

д) тып аповеду і апаведача; 

е) характар канфлікту. 

5. Вобразная сістэма твора: 

а) сродкі і прыёмы стварэння вобраза чалавека; 

б) іншыя вобразы ў творы. 

6. Мова і стыль твора: 

а) стылявыя дамінанты твора; 

б) лексічныя, фанетычныя сродкі выразнасці; 

в) стылістычныя фігуры, тропы. 

7. Тэма (тэматыка), праблематыка твора. 

8. Ідэя (ідэйны змест) твора. Сэнс назвы твора. 

9. Аўтарская пазіцыя. Спосабы выражэння аўтарскіх адносін. 

10. Значэнне твора: 

а) актуальнасць; 

б) месца твора ў нацыянальнай і сусветнай літаратуры; 

в) лёс твора. Успрыманне чытачамі, пераклады на іншыя мовы. 

Тэатральныя пастаноўкі, экранізацыя і г. д. 

 

Схема рэйтынгавай ацэнкі ведаў студэнтаў 

 

1. Наведванне студэнтамі лекцый і практычных заняткаў – 20 балаў,  у 

тым ліку: 

 наведванне лекцый – 16 балаў (1 лекцыя=1 бал) 

 наведванне практычных заняткаў – 4 балы (1 занятак = 2 балы). 

2. Актыўнасць на практычных занятках – 5–10 балаў 

3. Кантрольная работа – 4–10 балаў 

 

Выніковая адзнака: 

 

Колькасць набранных балаў Выніковая адзнака 

менш за 20 балаў  нядопуск да экзамену 

ад 24 да 29 балаў 4 

ад 30 да 34 балаў 5 

ад 35 да 39 балаў 6 

ад 40 да 44 балаў 7 

ад 45 да 49 балаў 8 

ад 50 да 54 балаў 9 

ад 55 да 60 балаў 10 

 

 

 



ПЕРАЛІК ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ 

 

Спасціжэнне сэнсу твора (1 гадзіна) 
 Аналіз і інтэрпрэтацыя літаратурнага твора. Праблема адэкватнасці 

інтэрпрэтацыі. 

 

Пазнанне формы твора (1 гадзіна) 

Стыль літаратурнага твора. Кампаненты стылю. Стылявыя 

заканамернасці і дамінанты. 

 

Сістэмны аналіз мастацкага твора (2 гадзіны) 
Элементы зместу (тэматыкі, праблематыкі, ідэйнага свету) і формы 

(узноўленага свету, мастацкага маўлення, кампазіцыі). 

 



ПРАТАКОЛ  

УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ ПА ВЫВУЧАЕМАЙ 

ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ З ІНШЫМІ ДЫСЦЫПЛІНАМІ 

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 

 

Назва 

дысцыпліны, з 

якой 

патрабуецца 

ўзгадненне 

Назва 

кафедры 

Прапановы аб зменах у змесце 

вучэбнай праграмы па 

вывучаемай вучэбнай 

дысцыпліне 

Рашэнні, 

прынятыя 

кафедрай, якая 

распрацавала 

вучэбную 

праграму (з 

указаннем даты і 

нумару 

пратакола) 

Тэорыя 

літаратуры 

 

Тэорыі 

літаратуры 

Няма Зацвердзіць. 

Пратакол № 9 ад 

18.05.2016 

 

 

 

   

 



ДАПАЎНЕННІ І ЗМЯНЕННІ Ў ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЕ 

ПА ВЫВУЧАЕМАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ 

НА ______/______ ВУЧЭБНЫ ГОД 

 

№№ 

пп 

Дапаўненні і змяненні Прычыны 

 

 

 

 

 

  

 

Вучэбная праграма перагледжана і адобрана на пасяджэнні кафедры тэорыі 

літаратуры  

 

Загадчык кафедры 

д.ф.н., прафесар        _______________         __________________    
(ступень, званне)   (подпіс)                       (Прозвішча, імя, імя па бацьку) 

 

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Дэкан філалагічнага факультэта 

д.ф.н., прафесар        _______________                  І. С. Роўда 
(ступень, званне)  (подпіс)                                          (Прозвішча, імя, імя па бацьку) 

 

 


