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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Дысцыпліна (спецкурс) “Рамантызм і рэалізм у славянскай 

літаратурнай парадыгме XIX ст.” прадугледжана адукацыйным стандартам 

і вучэбным планам падрыхтоўкі студэнтаў па спецыяльнасці 1 – 21 05 04 

«Славянская філалогія». Дысцыпліна разлічаны на студэнтаў славянскага 

аддзялення філалагічнага факультэта БДУ і адрасаваны тым, хто вывучае 

славянскія мовы і літаратуры. 

Матэрыял скампанаваны паводле храналогіі гісторыка-літаратурных 

эпох, зарыентаваны на грунтоўнае асэнсаванне і літаратурнага працэсу, і 

тэарэтыка-літаратуразнаўчых паняццяў. На аснове генетыка-тыпалагічнага 

прынцыпу прасочваюцца галоўныя этапы фарміравання асаблівасцей 

літаратурнага сумежжа Украіны, Беларусі, Польшчы. 

Матерыял дысцыпліны дэманструе сувязі, з’яўляецца лагічным 

інтэграваным працягам тэм, якія асвятляюцца на лекцыях, семінарскіх, 

практычных занятках па наступных дысцыплінах: “Гісторыя літаратуры 

краіны вывучаемай мовы (украінская, польская)”, “Гісторыя беларускай 

літаратуры”, “Літаратура бліжняга замежжа”, “Асновы літаратуразнаўчай 

славістыкі” і інш. 

Мэта прапанаванай дысцыпліны – прадставіць панараму развіцця 

літаратуры рамантызму і рэалізму ў славянскіх народаў. Методыка падачы 

матэрыялу абумоўлена навукова-асветніцкімі і педагагічна-выхаваўчымі 

мэтамі ў самым шырокім аб’ёме: індывідуальна непаўторнае ў кожнай 

нацыянальнай літаратуры разглядаецца ў сістэмнай узаемасувязі з 

агульначалавечымі гуманістычнымі каштоўнасцямі. 

Задачы – паглыбіць навуковы ўзровень мыслення студэнтаў, эстэтычны 

густ. Акрэсліць метадалагічныя асновы дысцыпліны, прааналізаваць 

нацыянальную літаратуру ў гістарычна-параўнальным плане з літаратурамі 

іншых народаў, найперш у кантэксце з культурамі народаў-суседзяў.   

 

Спецкурс “Рамантызм і рэалізм у славянскай літаратурнай парадыгме 

XIX ст.” ўваходзіць у кампанент установы вышэйшай адукацыі цыкла 

дысцыплін спецыялізацыі. 

 

У выніку вывучэння спецкурса «Рамантызм і рэалізм у славянскай 

літаратурнай парадыгме XIX ст.» студэнты павінны ведаць: 

 

 - шляхі развіцця еўрапейскага рамантызму і рэалізму; асаблівасці 

развіцця гэтых напрамкаў у славянскіх краінах; 

 - месца і ролю славянскага рамантызму і рэалізму на мастацкай арэне 

Еўропы; 

 - творчасць асноўных аўтараў, рамантыкаў і рэалістаў, ва ўкраінскай, 

беларускай і польскай літаратурах, творчыя кантакты і ўзаемадзеяння; 

 - спецыфіку беларускага, украінскага, польскага рамантызму і рэалізму; 

жанравыя і стылявыя асаблівасці. 
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ўмець: 

 працаваць з арыгінальнымі тэкстамі і іх перакладамі на славянскія 

мовы; 

 ажыццяўляць параўнальны аналіз асобных твораў, іх паэтыкі; 

 знаходзіць доказы станаўлення рамантызму і рэалізму ў 

славянскіх літаратурах; выяўляць агульнае і асаблівае. 

 

валодаць: 

– навыкамі аналіза гістарычных і культурных падзей; найбольш 

значных літаратурных помнікаў; 

– крытэрыямі, сістэмай ацэньвання ролі і значэння выдатных 

прадстаўнікоў, або падзей, якія стваралі літаратуру польскага, 

украінскага і беларускага народаў. 

 

У выніку вывучэння спецкурса “Рамантызм і рэалізм у славянскай 

літаратурнай парадыгме XIX ст.”фарміруюцца наступныя акадэмічныя і 

прафесійныя кампетэнцыі: 

Акадэмічныя:  

АК-8. Валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камінікацыі. 

 Прафесійныя: 

ПК-6. Ажыццяўляць маніторынг адукацыйнага працэсу, дыягностыку 

навучальных і выхаваўчых вынікаў.  

ПК-7. Планаваць. арганізоўваць і весці навукова-даследчую працу ў галіне 

філалогіі (тэксталогіі).  

ПК-11. Прымяняць сучасную методыку рэферэравання і рэдагавання тэкстаў. 

ПК-12. Карыстацца навуковай і даведачнай літаратурай на беларускай, 

рускай і замежных мовах. 

ПК-22. Вызначаць мэты інавацый і спосабы іх дасягненняў. 

 Структура зместу вучэбнай дысцыпліны 

На вывучэнне спецкурса “Рамантызм і рэалізм у славянскай 

літаратурнай парадыгме XIX ст.” студэнтам 3 курса філалагічнага факультэта 

спецыяльнасці “славянская філалогія” адводзіцца 50 гадзін. З іх 32 гадзіны 

аўдыторных заняткаў: 20 гадзін лекцыйных, 10 гадзін практычных заняткаў, 2 

- кіруемай самастойнай работы. 

 Форма атрымання адукацыі – дзённая.  

 Працаёмкасць вучэбнай дысцыпліны складае 2 заліковых адзінкі. 

     Форма выніковай атэстацыі – залік у 6 сяместры.  
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

Тэма 1. Рамантызм у славянскіх літаратурах. 

1.1. Рамантызм як літаратурная з’ява. Перыядызацыя. Асноўныя ідэі і 

асаблівасці паэтыкі. Новыя тэмы і новыя сродкі адлюстравання. Шляхі 

еўрапейскага рамантызму. Асаблівасці славянскага рамантызму. 

1.2. Культурнае пасрэдніцтва паміж славянскімі народамі, ўзаемасувязі. 

“Украінская школа” рускага і польскага рамантызму.  

1.3. Прафесійны тэатр славян у параўнальна-гістарычным асвятленні: 

рэцэпцыя – камунікацыя – традыцыя. Творчасць І. Катлярэўскага, А. Фрэдры, 

С. Манюшкі, В. Дуніна-Марцінкевіча. Украінскі кантэкст творчасці 

В. Дуніна-Марцінкевіча. 

 

Тэма 2. Нацыянальная адметнасць польскага рамантызму.  
2.1. “Беларуская школа” польскіх рамантыкаў. Фальклор у эстэтычнай 

парадыгме польскіх рамантыкаў. Феномен літаратурнага сумежжа.Польскі 

рамантызм ў міжславянскіх сувязях і ўзаемадзеяннях.  

2.2. Беларускі субстрат творчасці А. Міцкевіча.  

2.3. Украіназнаўчае мысленне Ю. Славацкага. 

 

Тэма 3. Украінскі рамантызм. Асаблівасці. Перыядызацыя. 

Прадстаўнікі.  

3.1. Рамантызм Т. Шаўчэнкі. Гуманістычныя асновы хрысціянскага 

светапогляду, творчы метад пісьменніка. Т. Шаўчэнка і славянства. 

3.2. Прыкметы рамантызму ў жанравым афармленні твораў. Сімволіка 

Шаўчэнкі. Сувязь з фальклорам. Галерэя жаночых вобразаў – яшчэ адзін 

доказ рамантызму. Культ мацярынства, апафеоз жаночага кахання і мукі.  

3.3 Тарас Шаўчэнка – сімвал беларускага нацыянальнага адраджэння. 

 

Тэма 4. Рэалізм у славянскіх літаратурах. Украінская і польская проза 

другой паловы XIX ст.: адметнасці польскага пазітывізму і ўкраінскага 

этнаграфічнага рэалізму. 
4.1. Рэалізм як мастацкі метад, мастацкая сістэма, тып мастацкага мыслення. 

Вытокі еўрапейскага рэалізму. Залежнасць рэалістычнага мастацтва ад 

навуковых прац у галіне прыродазнаўчых навук.   

4.2. Пазітывізм. Галоўнае ў светапоглядзе пазітывістаў. Асноўныя 

прадстаўнікію.  

4.2. Натуралізм у польскай літаратуры. Змрочная палітра замалёвак 

У. Рэйманта (1867 – 1925). Сусветная слава раманаў “Абяцаная зямля”, 

“Сяляне”. Карціны індустрыяльнага пекла і шырокая панарама жыцця вёскі. 

Людскія трагедыі і канфлікты, выкліканыя “ўладай зямлі”. 

4.4. Побытава-этнаграфічны рэалізм украінскай прозы, яе моцная 

арыентацыя на адлюстраванне этнакультуры ўкраінцаў, апора на фальклорны 

матэрыял. Асноўныя прадстаўнікі.Творчасць І. Нечуя-Лявіцкага (1838 – 

1918), П. Мірнага (1849 -1920). 

4.5. Тэматычны дыяпазон, жанравая разнастайнасць і палітра “сакрэтаў” 

мастацкіх прыёмаў І. Франко. 
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1.  Тэма 1. Рамантызм і славянскіх літаратурах 

1.1. Рамантызм як літаратурная з’ява. Перыядызацыя. 

Асноўныя ідэі і асаблівасці паэтыкі. Новыя тэмы і 

новыя сродкі адлюстравання. Шляхі еўрапейскага 

рамантызму. Асаблівасці  славянскага рамантызму. 

1.2. Культурнае пасрэдніцтва паміж славянскімі 

народамі, ўзаемасувязі. “Украінская школа” 

рускага і польскага рамантызму.  

1.3.  Прафесійны тэатр славян у параўнальна-

гістарычным асвятленні: рэцэпцыя – камунікацыя – 

традыцыя. Станаўленне прафесійнага тэатру 

славянскіх народаў. Творчасць І. Катлярэўскага, 

А. Фрэдры, С. Манюшкі, В. Дуніна-Марцінкевіча. 

Украінскі кантэкст творчасці.  

2     

 

2 Пісьмовы тэст, 

рэфераты 

2. Тэма 2. Нацыянальная адметнасць польскага 

рамантызму.  
2.1. “Беларуская школа” польскіх рамантыкаў. 

4 2     Вуснае апытанне 
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Фальклор у эстэтычнай парадыгме польскіх 

рамантыкаў. Феномен літаратурнага сумежжа. 

Польскі рамантызм ў міжславянскіх сувязях і 

ўзаемадзеяннях.  

2.2. Беларускі субстрат творчасці А. Міцкевіча.  

2.3. Украіназнаўчае мысленне Ю. Славацкага. 

3. Тэма 3. Украінскі рамантызм. Асаблівасці. 

Перыядызацыя. Прадстаўнікі.  

3.2.Рамантызм Т. Шаўчэнкі. Гуманістычныя асновы 

хрысціянскага светапогляду, творчы метад 

пісьменніка. Т. Шаўчэнка і славянства. 

3.3. Прыкметы рамантызму ў жанравым афармленні 

твораў. Сімволіка Шаўчэнкі. Сувязь з фальклорам. 

Галерэя жаночых вобразаў – яшчэ адзін доказ 

рамантызму. Культ мацярынства, апафеоз жаночага 

кахання і мукі.  

3.4.Тарас Шаўчэнка – сімвал беларускага 

нацыянальнага адраджэння.  

 

4 2     Вуснае апытанне 

4.  Тэма 4. Рэалізм у славянскіх літаратурах. 

Украінская і польская проза другой паловы XIX ст.: 

адметнасці польскага пазітывізму і ўкраінскага 

этнаграфічнага рэалізму. 

4.1.Рэалізм як мастацкі метад, мастацкая сістэма, тып 

мастацкага мыслення. Вытокі еўрапейскага рэалізму. 

Залежнасць рэалістычнага мастацтва ад навуковых 

прац у галіне прыродазнаўчых навук.   

4.2 Пазітывізм. Галоўнае ў светапоглядзе пазітывістаў. 

Асноўныя прадстаўнікі.  

4.3 Натуралізм у польскай літаратуры. Змрочная 

палітра замалёвак У. Рэйманта (1867 – 1925). 

Сусветная слава раманаў “Абяцаная зямля”, 

“Сяляне”. Карціны індустрыяльнага пекла і 

10 6     Рэфераты 
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шырокая панарама жыцця вёскі. Людскія трагедыі 

і канфлікты, выкліканыя “ўладай зямлі”. 

4.4 Побытава-этнаграфічны рэалізм украінскай прозы, 

яе моцная арыентацыя на адлюстраванне 

этнакультуры ўкраінцаў, апора на фальклорны 

матэрыял.Асноўныя прадстаўнікі.Творчасць 

І. Нечуя-Лявіцкага (1838 – 1918), П. Мірнага (1849 

-1920). 

4.5  Тэматычны дыяпазон, жанравая разнастайнасць і 

палітра “сакрэтаў” мастацкіх прыёмаў І. Франко.  

 



 11 

ИНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 

 

ЛІТАРАТУРА 

 

 

1. Андреев, А. Н. Национальное как фактор художественности в 

литературе // Славянские литературы в контексте мировой / 

А. Н. Андреев. – Минск, 1995. 

2. Ахрыменка, П. Тарас Шаўчэнка і Беларусь / П. Ахрыменка. – 

Мінск, 1969.  

3. Бабосаў, Я. М. Шпенглер О. // Беларуская энцыклапедыя: ў 18 т. / 

гал. рэд. Пашкоў Г. П. – Мінск, 2003. - Т. 17. 

4. Барабаш, Ю. «Коли забуду тебе, Єрусалиме…»: Гоголь і 

Шевченко. / Ю. Барабаш. – Харків, 2001. 

5. Басс, І. І. Іван Франко / І. І. Басс, А. А. Каспрук. - Київ, 1983.  

6. Білецький, Л. Основи української літературно-наукової критики / 

Л. Білецький. – Київ, 1998. 

7. Брага, С. Міцькевіч і беларуская плынь польскае літаратуры / 

С. Брага. – Ню Ёрк, 1957. 

8. Будний, В. Порівняльне літературознавство / В. Будний, 

М. Ільницький. – Київ, 2008. 

9. Возняк, М. С. Історія української літератури: в 2 кн. / 

М. С. Возняк. - Львів, 1992, 1994. - Кн. 1, 2. 
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Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі, Э. Ю.  Дзюкава. – Мінск, 

2012. 

24. Калениченко, Н. Українська література ХІХ ст.: напрями, течії / 
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ПРЫКЛАДНЫ ПЕРАЛІК ЗАДАННЯЎ ДА КСР 

 

1. Перыядызацыя еўрапейскага и славянскага рамантызму.  

2. Новыя тэмы і новыя сродкі адлюстраванія рэчаіснасці ў творчасці 

рамантыкаў. 

3. Рамантызм ў культуры славянскіх народаў. Нацыянальныя адметнасці. 

4. Роля польскамоўных перыядычных выданняў ў асвятленні пытанняў 

духоўнай культуры ўкраінцаў, беларусаў, рускіх і палякаў. 

5. «Украінская школа» рускага рамантызму. 

6. «Украінская школа» польскага рамантызму. 

7. Украінскі кантэкст біяграфіі і творчасці пачынальніка беларускай 

драматургіі Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. 

8. З’яўленне ва ўкраінскай літаратуры велічнага нацыянальнага эпасу. 

9. Іван Франко – літаратуразнаўца-кампарытывіст, паліглот, даследчык і 

папулярызатар польскай літаратуры. 

10. Феномен беларуска-польска-ўкраінскага літаратурнага сумежжа. 

 

 

Прыкладная тэматыка практычных заняткаў 

па вучэбнай дысцыпліне 
 

 

Тэма : Украінская проза другой паловы XIX ст.: адметнасці ўкраінскага 

этнаграфічнага рэалізму. 

 

1. Украінскі рэалізм у славянскай літаратурнай парадыгме. 

Перыядызацыя. Нацыянальныя адметнасці. 

2. Творчасць І. Нечуя-Левіцкага. 

1) Сацыяльна-побытавы бок рэчаіснасці. Паэтызацыя ўкладу жыцця 

і ўкраінскай прыроды (“Мікола Джэра”, “Сям’я Кайдаша”, 

“Старасвецкія бацюшкі і матушкі”, “Чортава спакуса”, 

“Галоднаму і апенькі як мяса” і інш.). 

2) Гістарычная проза (“Князь Іерэмія Вышнявецкі”. “Гетман Іван 

Выгоўскі”) 

3) Тэма “Хаджэння ў народ” (“Хмары, “Над Чорным морам” і інш.) 

3. Реалістычна-псіхалагічная проза П. Мірнага. Раман “Гуляшчая”. 

4. Рэалізм І. Франко. 

 

Літаратура: 

 

1. Історія українськой літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. / за ред. 

Н. Й. Жук, В. М. Лесина. – Київ, 1989. 

2. Історія української літератури ХІХ ст.: у 2 кн. / за ред. 

М. Жулинського.– Київ, 2006. - Кн. 2 
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3. Кабржыцкая, Т. В. Гісторыя ўкраінскай літаратуры. Украінска-

беларуска-польскія літаратурныя дыялогі: у 2-х ч. Ч. 1 / 

Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі, Э. Ю.  Дзюкава. – Мінск, 2012.  

4. Калениченко, Н. Українська література ХІХ ст.: напрями, течії / 

Н. Калениченко. - Київ, 1977. 

5. Феномен пагранічча: польская, украінская і беларуская літаратура – 

уплывы і ўзаемаўзбагачэнне: зб. арт. пад рэд. С. Кавалёва і 

І. Набытовіча. - Мінск, 2008. 

6. Чижевський, Д. І. Історія української літератури / Д. І. Чижевський. – 

Київ, 2003. 

7. Яценко, М. Т. Питання реалізму і позитивний герой в українській 

літературно-естетичній думці першої половини XIX ст. / М. Т. Яценко. 

– Київ, 1979. 
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МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ 

ПА АРГАНІЗАЦЫІ САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ СТУДЭНТАЎ 
Змест і формы самастойнай работы студэнтаў распрацоўваюцца, выбіраюцца 

і адаптуюцца ў адпаведнасці з мэтамі і задачамі падрыхтоўкі спецыялістаў. 

Магчымымі формамі арганізацыі самастойнай кіруемай работы студэнтаў 

з’яўляюцца: 

- праблемна-арыентаваны аналіз тэм, якія не выносяцца на лекцыі і 

практычныя заняткі; 

- індывідуальныя кансультацыі з выкладчыкам; 

- выкананне прамежкавых тэстаў; 

- вывучэнне і канспектаванне хрэстаматый і зборнікаў; 

- праца са слоўнікавай і слоўнікава-энцыклапедычнай літаратурай; 

- вядзенне запісаў у дзённіку чытача; 

- складанне паняційна-тэрміналагічнага слоўніка (гласарыя) па 

вучэбнай тэме; 

- пастаноўка кантрольных пытанняў па тэме; 

- падбор картатэкі прыкладаў аналізуемых з’яў; 

- падрыхтоўка адказаў і паведамленняў; 

- выкананне кантрольных работ; 

- пошукавая работа ў даведачна-бібліяграфічным аддзеле бібліятэкі, 

архиве, музее; 

- складанне бібліяграфіі па дадзенай тэме; 

- анаціраванне друкаваных і электронных крыніц (асобных раздзелаў 

кніг; артыкулаў, публікацый у прадметнай перыёдыцы); 

- складанне разгорнутых планаў і тэзісаў навуковых крыніц (у тым ліку 

вядзенне запісаў цытатнага характару); 

- рэферыраванне альбо канспектаванне навуковых артыкулаў, асобных 

раздзелаў навуковых крыніц (напрыклад, манаграфій), фармуліраванне іх 

рэзюмэ; 

- напісанне аналітыка-ацэначных тэкстаў (каментарыяў, водгукаў, 

рэцэнзій) па прачытаным крыніцам; 

- распрацоўка візуальных матэрыялаў па вывучаных тэмах, 

включаючы стварэнне мультымедыйных прэзентацый; 

- напісанне тэматычных дакладаў і эсэ, дыскусійных разважанняў на 

праблемныя тэмы; 

- выкананне розных творчых і даследчых заданняў; 

- падрыхтоўка да конкурсаў і канферэнцый. 

 

 

ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДУЕМЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ 
 

Для кантролю якасці адукацыі па вучэбнай дысцыпліне 

выкарыстоўваюцца наступныя сродкі дыягностыкі: 

 тэсты па вывучаемых раздзелах (тэмах); 

 вуснае (пісьмовае) апытванне падчас заняткаў; 

 пісьмовыя кантрольныя работы; 
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 пісьмовыя работы (пераклады, пераказы, сачыненні, эсэ, рэцэнзіі, 

анатацыі); 

 адзнака па практычных занятках; 

 выніковае тэсціраванне; 

 выніковыя формы атэстацыі (залік). 

 

 

ХАРАКТАРЫСТЫКА ІНАВАЦЫЙНЫХ ПАДЫХОДАЎ 

ДА ВЫКЛАДАННЯ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

Метады iнавацыйнага навучання: 

 метад праблемнай нагляднасцi; 

 метад літаратуразнаўчай алюзіі; 

 метад актывізацыі асацыятыўных сувязей і інш. 

 

Прыёмы работы на аўдыторных занятках: 

 асацыятыўны; 

 прыём складання тэматычнай сеткі, 

 прыёмы складання схем, 

 літаратуразнаўчая дыскусія, дыспут і інш. 

 

Матэрыяльна-дыдактычны бок інавацыйных тэхналогій звязаны з новай 

функцыяй літаратуразнаўчай нагляднасці, якая забяспечвае кіраванне 

пазнаваўчай дзейнасцю студэнтаў праз апарат эмоцый. 

 

ПАТРАБАВАННІ ДА СТУДЭНТАЎ 

ПРЫ ВЫВУЧЭННІ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

 

Ацэнка ведаў студэнтаў на працягу семестра (вучэбнага года) праводзіцца ў 

адпаведнасці з пастановай МА № 53 ад 29.05.2012 г. і складаецца: 

 з вынікаў работы на практычных занятках (ацэньваюцца ў балах 

адпаведна з рэйтынгавай карткай); 

 выканання кіруемай самастойнай работы (ацэньваюцца ў балах адпаведна 

з рэйтынгавай карткай); 

 выканання пісьмовых работ (ацэньваюцца ў балах адпаведна з 

рэйтынгавай карткай). 

Этапы засваення зместу вучэбнага матэрыялу фіксуюцца ў рэйтынгавай картцы. 

 

МЕТОДЫКА ФАРМАВАННЯ ВЫНІКОВАЙ АДЗНАКІ 

Выніковая адзнака фармуецца на аснове: 

1. Правілаў правядзення атэстацыі студэнтаў (Пастанова Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь № 53 ад 29 мая 2012 г.); 

2. Палажэння аб рэйтынгавай сістэме ацэнкі ведаў па дысцыпліне ў БДУ 

(Загад рэктара БДУ ад 18.08.2015 г. №382-ОД);  

3. Крытэрыяў ацэнкі ведаў студэнтаў (ліст Міністэрства адукацыі ад 

22.12.2003г.) 
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ПРАТАКОЛ 

УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ ПА ВУЧЭБНАЙ 

ДЫСЦЫПЛІНЕ З ІНШЫМІ ДЫСЦЫПЛІНАМІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 

 

Назва вучэбнай 

дысцыпліны, з 

якой 

патрабуецца 

ўзгадненне 

Назва кафедры 

Прапановы аб 

зменах у змесце 

вучэбнай 

праграмы по 

вучэбной 

дысцыпліне 

 

Решэнне, 

прынятае 

кафедрай, якая 

распрацавала 

вучэбную 

праграму (з 

указаннем даты і 

нумара 

пратакола) 

 

Гісторыя 

польскай 

літаратуры 

кафедра тэорыі 

літаратуры 

філалагічнага 

факультэта 

 

прапаноў няма 

Змяненняў не 

патрабуецца 

пратакол № 9 ад 

22.06.2018 

Гісторыя 

ўкраінскай 

літаратуры 

кафедра тэорыі 

літаратуры 

філалагічнага 

факультэта 

прапаноў няма 

 

Змяненняў не 

патрабуецца 

пратакол № 9 ад 

22.06.2018 
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ДАПАЎНЕННІ І ЗМЕНЫ 

Ў ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЕ УВА 

НА _________ / _________ ВУЧЭБНЫ ГОД 

 

 

№ 

п/п 
Дапаўненні і змены Абгрунтаванне 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вучэбная праграма перагледжана і адобрана на пасяджэнні кафедры 

______________________________ (пратакол  № ____ ад _________ 20___ г.) 
 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры 

 
 

___________________________             _______________________           ____________________________   

 

 

 

 

 

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ 
 

Дэкан факультэта 

 
 

___________________________             _______________________           ____________________________   
 

 

 

 
 

 


