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РЕФЕРАТ 

Новаш Светлана Валерьевна 

Особенности китайской детской литературы  

(на примере произведений Цао Вэньсюаня) 

Структура работы: работа состоит из введения, 2 глав, заключения и 

списка использованных источников. 

Объем: 58 страниц, использованных источников ⸺ 47. 

Ключевые слова: КИТАЙСКАЯ ДЕСТКАЯ ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЗМ 

«С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ», ПСИХЛОГИЧЕСКАЯ ДЕТАЛЬ, 

«ДВИЖЕНИЕ 4 МАЯ», «НОВАЯ ВОЛНА» В КИТАЙСКОЙ ДЕТСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ, ЦАО ВЭНЬСЮАНЬ. 

Цель работы: выявление особенностей китайской детской литературы на 

примере романов Цао Вэньсюаня «Соломенный дом» и «Сими». 

Объект исследования: романы Цао Вэньсюаня «Соломенный дом» и 

«Сими». 

Методы исследования: метод текстуального анализа, целостный 

литературоведческий анализ произведения, историко-культурный метод, 

сопоставительный метод. 

Полученные результаты и их новизна: данная работа имеет важное 

значение для литературоведения и синологии Беларуси, так как является первой 

попыткой изучения общего процесса развития детской литературы Китая, 

выделения отдельных этапов в ее развитии и характеристики этих этапов. 

Также в работе выявлены особенности творчества Цао Вэньсюаня как 

представителя детской литературы Китая.  

Рекомендации по использованию: материалы и результаты 

исследования могут применяться при изучении истории китайской детской 

литературы, творчества Цао Вэньсюаня. 

Область применения: материалы исследования могут быть 

использованы в практике преподавания китайской литературы. 
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РЭФЕРАТ 

Новаш Святлана Валер'еўна 

Асаблівасці кітайскай дзіцячай літаратуры 

(на прыкладзе твораў Цао Вэньсюаня)  

Структура работы: работа складаецца з уводзінаў, 2 глаў, заключэння і 

спіса выкарыстаных крыніц. 

Аб'ём: 58 старонак, спіс выкарыстаных крыніц ⸺ 47 пазіцый. 

Ключавыя словы: КІТАЙСКАЯ ДЗІЦЯЧАЯ ЛІТАРАТУРА, 

ГІСТАРЫЗМ «З КІТАЙСКАЙ СПЕЦЫФІКАЙ», ПСІХАЛАГІЧНАЯ ДЭТАЛЬ, 

«РУХ 4 МАЯ», «НОВАЯ ХВАЛЯ» Ў КІТАЙСКАЙ ДЗІЦЯЧАЙ ЛІТАРАТУРЫ, 

ЦАО ВЭНЬСЮАНЬ. 

Мэта работы: выяўленне асаблівасцей кітайскай дзіцячай літаратуры на 

прыкладзе раманаў Цао Вэньсюаня «Саламяны дом» і «Сімі». 

Аб'ект даследавання: раманы Цао Вэньсюаня «Саламяны дом» і «Сімі». 

Метады даследавання: метад тэкстуальнага аналізу, цэласны 

літаратуразнаўчы аналіз твораў, гісторыка-культурны метад, супастаўляльны 

метад. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: работа мае важнае значэнне для 

літаратуразнаўства і сіналогіі Беларусі, бо з'яўляецца першай спробай 

вывучэння агульнага працэсу развіцця дзіцячай літаратуры Кітая, вылучэння 

асобных этапаў у яе развіцці і характарыстыкі гэтых этапаў. Таксама ў рабоце 

выяўлены асаблівасці творчасці Цао Вэньсюаня як прадстаўніка дзіцячай 

літаратуры Кітая. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: матэрыялы і вынікі даследавання 

могуць выкарыстоўвацца пры вывучэнні гісторыі кітайскай дзіцячай літаратуры 

і творчасці Цао Вэньсюаня. 

Галіна прымянення: матэрыялы даследавання могуць быць 

выкарыстаны ў практыцы выкладання кітайскай дзіцячай літаратуры. 
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DIPLOMA WORK SUMMARY 

Novash Svetlana Valerievna 

Сharacteristic features of Chinese children's literature 

(by means of examining Cao Wenxuan’s works) 

The structure of the diploma work: introduction, 2 chapters, conclusion and 

references section. 

Volume: 58 pages, the list of preferences includes 47 positions. 

Key words: CHINESE CHILDREN'S LITERATURE, HISTORICISM 

"WITH CHINESE SPECIFICS", PSYCHOLOGICAL DETAIL, “MAY FOURTH 

MOVEMENT”, “NEW WAVE” IN CHINESE CHILDREN'S LITERATURE. 

The Aim of research is to identify features of Chinese children's literature by 

means of examining Cao Wenxuan’s novels "The Straw House" and "Simi". 

The object of the research is the Cao Wenxuan’s novels "The Straw House" 

and "Simi". 

Methods of research: textual analysis, holistic literary analysis, culture-

historical method, comparative method. 

The results of the research and their novelty: this research is important for 

literary studies and synology of Belarus, as it is the first attempt to research, analyze 

and systematize the general process of the development of children's literature in 

China. Also this research revealed features of Cao Wenxuan’s novels as a 

representative of children's literature in China. 

Recommendations for use: the materials and results of the research can be 

applied while studying the history of Chinese children's literature and the works of 

Cao Wenshuang. 

Sphere of application: research materials can be used in the practice of 

teaching Chinese literature. 

 

 


