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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Дысцыпліна «Параўнальнае літаратуразнаўства» ўваходзіць у 

кампанент УВА цыкла факультатыўных дысцыплін, прадугледжаных 

стандартам і вучэбным планам падрыхтоўкі студэнтаў па спецыяльнасцях 1-

21 05 01-01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць), 1-

21 05 01-02 Беларуская філалогія (камп’ютэрнае забеспячэнне), 1-21 05 01-

03 Беларуская філалогія (дзелавая камунікацыя).  

Дысцыпліна выкладаецца для студэнтаў філалагічнага факультэта з мэтай 

пашырэння ведаў пра напрамкі сучаснага літаратуразнаўства, у прыватнасці 

параўнальнага вывучэння літаратур. Роля дысцыпліны вызначаецца глыбокім 

вывучэннем студэнтамі міжнацыянальных літаратурных сувязей, іх 

тэарэтычнага асэнсавання ў навуцы і асноўных метадаў даследавання. 

Мэта засваення дысцыпліны – сфарміраваць веды пра параўнальнае 

вывучэнне літаратур. Задачы засваення дысцыпліны – даць уяўленне пра 

параўнальнае літаратуразнаўства як навуковую галіну ведаў, засвоіць 

паняційна-тэрміналагічны апарат сучаснага параўнальнага 

літаратуразнаўства, пашырыць прафесійныя кампетэнцыі спецыялістаў-

філолагаў. 

Праграма дысцыпліны абапіраецца на канцэптуальныя прынцыпы 

адукацыйна-выхаваўчых прыярытэтаў Рэспублікі Беларусь і на асноўныя 

палажэнні тэорыі літаратуры, распрацаваныя ў айчынным 

літаратуразнаўстве. У праграме таксама ўлічваюцца веды студэнтаў па 

сумежных вучэбных дысцыплінах: беларуска-іншаславянскія літаратурныя 

сувязі, гісторыя беларускай літаратуры, гісторыя замежнай літаратуры, 

гісторыя рускай літаратуры. 

Засваенне вучэбнай дысцыпліны «Параўнальнае літаратуразнаўства» 

павінна забяспечыць фарміраванне ў студэнтаў наступных акадэмічных, 

сацыяльна-асобасных і прафесійных 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. 

У выніку вывучэння дысцыпліны «Літаратуразнаўчая інтэрпрэтацыя 

мастацкіх тэкстаў» магістранты павінны  

ведаць: 

- асаблівасці макра- і мікраўзроўняў структуры мастацкага тэксту; 

- метады яго змястоўна-стылістычнага аналізу; 

- асноўныя навуковыя школы і напрамкі ў літаратуразнаўстве і сучасныя 

прыярытэты ў галіне метадалогіі; 

умець: 

- навукова і творча інтэрпрэтаваць мастацкі тэкст з улікам яго 

культурна-гістарычнай каштоўнасці і змястоўна-стылістычных асаблівасцей;  

- аналізаваць мастацкі тэкст, вылучаць у тэксце асноўную думку, дэталі 

і факты, якія дапамагаюць зразумець ідэйны змест, абагульняць гэтыя факты, 

устанаўліваць сувязі паміж падзеямі ў мастацкім свеце твора на узроўні іх 

значэння; 

- рабіць высновы на аснове фактаў, ацэньваць факты, разумець падтэкст, 

ідэю тэкста, бачыць мастацкія сродкі выразнасці і вызначаць іх ролю і месца 

ў мастацкім тэксце; 

- аргументаваць свае высновы на аснове праведзенага аналізу тэксту; 

валодаць: 

- метадалогіяй змястоўна-стылістычнага аналізу мастацкага тэксту; 

- стратэгіямі разумення і інтэрпрэтацыі мастацкага тэксту. 

Дысцыпліна «Параўнальнае літаратуразнаўства» выкладаецца ў пятым 

семестры. Агульная колькасць гадзін, адведзеная на яе вывучэнне згодна з 

адукацыйным стандартам і вучэбным планам, складае 34 гадзіны, у тым ліку 

34 аўдыторныя, з іх: лекцый – 34. 

Форма бягучай атэстацыі не прадугледжана. 

  



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

Тэма 1. Параўнальнае літаратуразнаўства як навука  

Аб’ект і прадмет параўнальнага літаратуразнаўства. Асноўныя праблемы, 

паняцці і тэрміны. Месца параўнальнага літаратуразнаўства сярод іншых 

літаратуразнаўчых дысцыплін. Тыпалагічныя асаблівасці нацыянальнай, 

рэгіянальнай, занальнай літаратуры. Паняцце сусветнай літаратуры. Каналы 

мастацкай камунікацыі.   

Тэма 2. Гісторыя параўнальнага літаратуразнаўства 

Параўнальна-гістарычнае вывучэнне фальклору і міфалогіі. 

Параўнальна-гістарычны метад ў літаратуразнаўстве. Параўнальнае 

літаратуразнаўства на Захадзе ў ХХ ст. Работы беларускіх даследчыкаў у 

галіне параўнальнага літаратуразнаўства. Сучасная кампаратывістыка. 

Буйныя навуковыя цэнтры па параўнальным вывучэнні літаратур. 

Тэма 3. Перыядызацыя міжлітаратурнага працэсу 

Дыскусійнасць пытання літаратурнай перыядызацыі. Літаратурны 

працэс у дыяхранічных (культурная эра, мастацкая (літаратурная) эпоха, этап 

літаратурнага развіцця, гісторыка-літаратурны прыяд) і сінхранічных 

(мастацкі метад, літаратурны напрамак, плынь (школа), жанравыя і стылявыя 

тэндэнцыі) каардынатах. Стадыі літаратурнага развіцця. 

Тэма 4. Формы міжлітаратурнага працэсу 

Генетычна-кантактныя сувязі. Тыпы кантактных сувязей: знешнія, 

унутраныя (творчыя). Узроўні міжнацыянальных кантактных сувязей. 

Формы кантактных сувязей: запазычанні, уплывы. 

Тыпалагічныя падабенствы (аналогіі, адпаведнасці) у нацыянальных 

літаратурах як вынік падобных стадый грамадска-гістарычнага і культурнага 

развіцця народаў. Крытэрыі дыферэнцыяцыі тыпалагічных падабенстваў. 

Тэма 5. Мастацкі пераклад як форма кантактных сувязей 
Роля перакладу ў міжнацыянальных сувязях літаратур. Паняцце 

«моўная карціна свету». Мовы-пасярэднікі ў перакладчыцкай дзейнасці. 

Успрыманне і інтэрпрэтацыя творчасці пісьменніка замежнымі чытачамі і 

крытыкамі. 

Тэма 6. Тыпалагічныя катэгорыі і літаратурны працэс 

Роля тыпалагічных катэгорый (род, від, жанр, пафас і інш.) у 

забеспячэнні пераемнасці літаратурнага развіцця і ўзаемадзеяння літаратур. 

Тыпалогія ў параўнальным вершазнаўстве. 

Тэма 7. Інтэртэкстуальныя даследаванні ў параўнальным 

літаратуразнаўстве. 

Канцэпцыя інтэртэкстуальнасці. «Чужое слова» ў літаратурным творы. 

Цытата, алюзія, рэмінісцэнцыя. Узроўні цытавання ў тэксце. Тыпы тэкстаў-

крыніц. Жанры «другаснай» літаратуры як прадмет кампаратывістыкі. 

Паняцці «прэ-тэкст», «другасны тэкст». Стылізацыя. Падражанне. Варыяцыя. 

Пародыя. Літаратурная містыфікацыя. Пасціш. 



ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ  

Дзённая форма атрымання адукацыі з прымяненнем дыстанцыйных адукацыйных тэхналогій 
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1. Параўнальнае литаратуразнаўства як навука 4    

1.1 Уводзіны ў дысцыпліну. Асноўныя праблемы, паняцці і тэрміны 2    

1.2 Тыпалагічныя асаблівасці нацыянальнай, рэгіянальнай, занальнай 

літаратуры. Паняцце сусветнай літаратуры 
2   

Выбарачнае апытванне 

2 Гісторыя параўнальнага літаратуразнаўства 10    

2.1 Параўнальна-гістарычнае вывучэнне фальклору і міфалогіі. 2    

2.2 Параўнальна-гістарычны метад ў літаратуразнаўстве 2    

2.3 Параўнальнае літаратуразнаўства на Захадзе ў ХХ ст 2    

2.4 Работы беларускіх даследчыкаў у галіне параўнальнага 

літаратуразнаўства 
2   

Выбарачнае апытванне 

2.5 Сучасная кампаратывістыка. Буйныя навуковыя цэнтры па 

параўнальным вывучэнні літаратур 
2   

 

3 Перыядызацыя міжлітаратурнага працэсу 4    

3.1 Літаратурны працэс у дыяхранічных (культурная эра, мастацкая 

(літаратурная) эпоха, этап літаратурнага развіцця, гісторыка-

літаратурны прыяд) каардынатах 

2   

 

3.2 Літаратурны працэс у сінхранічных (мастацкі метад, літаратурны 2   Выбарачнае апытванне 



напрамак, плынь (школа), жанравыя і стылявыя тэндэнцыі) 

каардынатах. Стадыі літаратурнага развіцця 

4 Формы міжлітаратурнага працэсу 4    

4.1 Генетычна-кантактныя сувязі 2    

4.2 Тыпалагічныя падабенствы ў нацыянальных літаратурах 2   Выбарачнае апытванне 

5 Мастацкі пераклад як форма кантактных сувязей 4    

5.1 Роля перакладу ў міжнацыянальных сувязях літаратур 2    

5.2 Успрыманне і інтэрпрэтацыя творчасці пісьменніка замежнымі 

чытачамі і крытыкамі 
2   

 

6 Тыпалагічныя катэгорыі і літаратурны працэс 4    

6.1 Роля тыпалагічных катэгорый (род, від, жанр, пафас і інш.) у 

забеспячэнні пераемнасці літаратурнага развіцця і ўзаемадзеяння 

літаратур. 

2   

Выбарачнае апытванне 

6.2 Тыпалогія ў параўнальным вершазнаўстве 2    

7 Інтэртэкстуальныя даследаванні ў параўнальным 

літаратуразнаўстве. 
4   

 

7.1 Канцэпцыя інтэртэкстуальнасці. «Чужое слова» ў літаратурным 

творы 
2   

Выбарачнае апытванне 

7.2 Жанры «другаснай» літаратуры як прадмет кампаратывістыкі 2    

 Усяго: 34    
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АПІСАННЕ ІНАВАЦЫЙНЫХ ПАДЫХОДАЎ І МЕТАДАЎ  

ДА ВЫКЛАДАННЯ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

 

Пры арганізацыі адукацыйнага працэсу выкарыстоўваюцца: 

 1. Эўрыстычны падыход, які мае на мэце: 

 - ажыццяўленне студэнтамі асобасна-значных адкрыццяў акаляючага 

свету; 

 - дэманстрацыю шматстайнасці рашэнняў большасці прафесійных 

задач і жыццёвых праблем; 

 - творчую самарэалізацыю навучэнцаў у працэсе стварэння 

адукацыйных прадуктаў; 

 - індывідуалізацыю навучання праз магчымасць самастойна ставіць 

мэты, ажыццяўляць рэфлексію асабістай адукацыйнай дзейнасці. 

 2. Практыка-арыентаваны падыход, які мае на мэце: 

 - засваенне зместу адукацыі праз рашэнне практычных задач; 

 - набыццё навыкаў эфектыўнага выканання розных відаў прафесійнай 

дзейнасці; 

 - арыентацыю на генерыраванне ідэй, рэалізацыю індывідуальных 

(групавых) студэнцкіх праектаў; 

 - выкарыстанне працэдур, спосабаў ацэньвання, якія фіксуюць 

сфарміраванасць прафесійных кампетэнцый. 

 3. Метад праектнага навучання, які мае на мэце: 

 - спосаб арганізацыі вучэбнай дзейнасці студэнтаў, які развівае 

актуальныя для вучэбнай і прафесійнай дзейнасці навыкі планавання, 

самаарганізацыі, супрацоўніцтва і накіраваны на стварэнне асабістага 

прадукта; 

 - набыццё навыкаў для рашэння даследчых творчых, сацыяльных і 

камунікатыўных задач. 

 4. Метады і прыёмы развіцця крытычнага мыслення, якія ўяўляюць 

з сябе сістэму, якая фарміруе навыкі работы з інфармацыяй у працэсе 

чытання і пісьма; разумення інфармацыі як адпраўной, а не канчатковай 

кропкі крытычнага мыслення. 
 

МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА АРГАНІЗАЦЫІ 

САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ НАВУЧЭНЦАЎ 

 

 Для арганізацыі самастойнай работы студэнтаў па вучэбнай дысцыпліне 

«Параўнальнае літаратуразнаўства» неабходна выкарыстоўваць сучасныя 

інфармацыйныя рэсурсы: размясціць на адукацыйным партале комплекс 

вучэбных і вучэбна-метадычных матэрыялаў (вучэбна-праграмныя 

матэрыялы, вучэбныя выданні для тэарэтычнага вывучэння дысцыпліны, якія 

дазваляюць вызначыць адпаведнасць вучэбнай дзейнасці студэнтаў 

патрабаванням адукацыйных стандартаў вышэйшай адукацыі і вучэбна-

праграмнай дакументацыі, у тым ліку спіс рэкамендуемай літаратуры.   



ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДУЕМЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ 

 

Для кантролю якасці адукацыі па вучэбнай дысцыпліне 

выкарыстоўваецца вуснае апытванне студэнтаў. Яно ўлічвае паўнату адказу 

па тэме, наяўнасць аргументаў, прыкладаў з мастацкіх твораў і г.д. Пры 

ацэньванні паведамлення звяртаецца ўвага на змест і паўнату раскрыцця 

тэмы, структуру і паслядоўнасць выкладу матэрыялу, бібліяграфічныя 

крыніцы і іх інтэрпрэтацыю, інтэгрыраванне ведаў з розных галін. 
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