
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Пасля далучэння Рэспублікі Беларусь да Балонскага працэсу  і 

пераходу БДУ на чатырохгадовы тэрмін навучання патрабуюць перагляду 

некаторыя базавыя дысцыпліны філалагічнага навучання. 

Дысцыпліна “Асновы літаратурна-мастацкай дзейнасці” прызвана 

забяспечыць студэнтаў інфармацыяй, якая тычыцца асноў пісьменніцкага 

майстэрства, дазваляе зазірнуць у творчую лабараторыю стваральнікаў 

мастацкіх каштоўнасцей, развіць у сабе творчыя здольнасці, засвоіць навыкі 

пісьменніцкага рамяства.  Дысцыпліна дае магчымасць здольным людзям 

адчуць у сабе талент  і шліфаваць яго, дае магчымасць даведацца пра 

шматлікія аспекты пісьменніцкай працы. 

Дысцыпліна прадугледжвае вывучэнне тых аспектаў творчасці 

пісьменнікаў, на якія ў звычайных курсах па гісторыі той ці іншай літаратуры 

(беларускай, рускай, замежнай) звярталася мала ўвагі. Уласна, вывучэнне 

літаратуры тут увогуле знаходзіцца  ў іншай плоскасці, чым у традыцыйных 

літаратуразнаўчых курсах, і скіравана на суб’екце творчага працэсу – аўтары. 

Праграма прадугледжвае аб’яднанне навейшых па часе тэарэтычны’х 

даследаванняў у вывучэнні пісьменніцкага майстэрства і прызнаных прац па 

творчасці класікаў сусветнай (у тым ліку беларускай) літаратуры. 

Галоўная мэта дысцыпліны – даць  студэнтам сістэмнае ўяўленне пра 

феномен творчасці, зрабіць прыроду творчасці аб’ектам навуковага 

вывучэння. Гэта павінна садзейнічаць выпрацоўцы дыялектычнага мыслення, 

узбудзіць цікавасць да метадалогіі. Разуменне культурнага значэння 

мастацкай творчасці дазволіць арыентавацца ў мастацкіх працэсах розных 

эпох. Аналіз “механізмаў творчасці” дапаможа студэнтам засвоіць навыкі 

творчага працэсу, у якасна новым аспекце пазнаёміцца з пісьменніцкімі 

прыёмамі і сродкамі ўздзеяння на чытача; паглыбіць веды пра ўнутраныя 

прынцыпы і заканамернасці існавання літаратурна-мастацкага твора. 

Задачы дысцыпліны звязаны з мэтамі яе выкладання. Галоўная задача 

заключаецца, перш за ўсё, у выпрацоўцы той якасці мыслення, якая 

адпавядае ўзроўню праблем, што стаяць перад гуманітарнымі навукамі 

сёння. Акрамя таго, неабходна  

- сістэматызаваць уяўленні пра важнейшыя катэгорыі і паняцці эстэтыкі і 

псіхалогіі літаратурнай творчасці; 

- развіваць у студэнтаў здольнасць кантэкстуальнага даследавання, 

супастаўляльнага аналізу фактаў і з’яў літаратуры; 

- сфармаваць цэласнае ўяўленне пра асаблівасці сучаснага стану тэарэтыка-

літаратурнага дыскурсу; 

- развіць у студэнтаў творчае стаўленне да рэчаіснасці, уменне бачыць у ёй 

прыгожае; 

- даць уяўленне пра характар пісьменніцкага таленту, умовах яго 

фарміравання; 



- развіць у студэнтаў назіральнасць, пазнаёміць з прыёмамі ўмацавання 

памяці, што зробіць іх больш канкурэнтназдольнымі на рынку працы; 

- увесці студэнтаў у творчую лабараторыю майстроў слова на прыкладах з 

творчасці беларускіх, рускіх, замежных пісьменнікаў (найперш беларускіх); 

- навучыць працы з мовай, садзейнічаць развіццю ўласнай творчай манеры ў 

маладых літаратараў. 

Дысцыпліна ўваходзіць у дзяржаўны кампанент цыклу спецыяльных 

дысцыплін. 

Патрабаванні да ўзроўню засваення дысцыпліны 

Пасля вывучэння дысцыпліны студэнты павінны ведаць: 

- віды творчай дзейнасці; 

- асноўныя катэгорыі эстэтыкі 

- асаблівасці прыўкраснага як галоўнай эстэтычнай катэгорыі; 

- асноўныя, што склаліся ў гісторыі культуры, класіфікацыі відаў мастацтва; 

- псіхафізіялагічныя асаблівасці творчага чалавека, у прыватнасці 

пісьменніка; 

- паняцце літаратурнага вобраза, узроўняў вобразнай думкі, віды вобразаў; 

- структуру празаічных твораў розных жанраў; 

- законы вершаскладання; 

- прыёмы псіхалагічнага аналізу; 

- прыёмы і навыкі пісьменніцкай працы; 

- стратэгіі літаратурнага развіцця. 

Студэнты павінны ўмець: 

-  суадносіць асобныя літаратурныя з’явы з агульнакультурным кантэкстам, 

разглядаць феномен літаратурнай творчасці ў сістэме складаных 

узаемасувязей; 

- аналізаваць творы, спасцігаць мастацкія феномены; 

- непасрэдна далучацца да літаратурна-мастацкай творчасці, да стварэння 

твораў.   

Студэнты павінны валодаць: 

- сістэмным аналізам індывідуальнага стылю пісьменнікаў.   

Засваенне вучэбнай праграмы павінна забяспечыць фарміраванне 

наступных кампетэнцый (паводле адукацыйнага стандарту ОСВО 1-21 05 01 

-2013):  

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

вырашэння тэарэтычных і практычных зазач. 

АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам. 

АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі. 

АК-4. Умець працаваць самастойна. 

АК-5. Быць здольным прадуцыраваць новыя ідэі. 

АК-6. Валодаць міждысцыплінарным падыходам пры рашэнні праблем. 

АК-7. Мець навыкі, звязаныя з выкарыстаннем тэхнічных 

прыстасаванняў, кіраваннем інфармацыяй і працай з камп’ютарам.  

АК-8. Мець навыкі вуснай і пісьмовай камунікацыі. 



САК-2. Быць здольным да сацыяльных кантактаў. 

САК-5. Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі.  

ПК-10. Карыстацца навуковай і даведачнай літаратурай на беларускай, 

рускай і замежных мовах. 

ПК-12. Праводзіць аналіз праектнай дзейнасці ў гуманітарнай сферы, 

распрацоўваць прапановы па павышэнні эфектыўнасці запланаваных 

доследаў. 

 

Для спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках), 

напрамак 1-21 05 01-01 Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць, 4 курс агульная 

колькасць гадзін, якая адводзіцца на вывучэнне вучэбнай дысцыпліны, 

складае 60 гадзін. 

Колькасць аўдыторных гадзін складае 34 гадз. 

Форма атрымання вышэйшай адукацыі – дзённая. 

Размеркаванне аўдыторных гадзін па відах заняткаў: 

20 гадз. – лекцыйных; 

10 гадз. – практычных; 

4 гадз. – КСР. 

Заняткі па дысцыпліне праходзяць ў 7-м семестры. 

Форма бягучай атэстацыі па вучэбнай дысцыпліне – залік (у 7-м 

семестры). 

  



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

 Уводзіны. Змест вучэбнай дысцыпліны. Тэрміналагічны апарат 

дысцыпліны. Сувязь дысцыпліны з іншымі дысцыплінамі філалагічнага 

навучання: тэорыяй літаратуры, псіхалогіяй літаратурнай творчасці, 

гісторыяй нацыянальных літаратур, літаратурным рэдагаваннем. 

Неабходнасць ведання жыцця. 

 

Раздзел 1. Творчасць і яе віды 

 

1.1. Паняцце творчасці. Творчасць у розных відах дзейнасці. Віды 

творчасці: навуковая і мастацкая. Спецыфіка літаратурнай творчасці. 

Творчая асоба. Фазы творчага працэсу. 

1.2. Паняцце пра эстэтыку як навуку. Катэгорыі эстэтыкі. Прыўкраснае 

як асноўная эстэтычная катэгорыя. Віды прыўкраснага: прыгажосць 

прыроды, прыўкраснае ў чалавеку, прыўкраснае ў мастацтве. Віды мастацтва. 

Асноўныя, што склаліся ў гісторыі культуры, класіфікацыі відаў мастацтва. 

Мастацкая літаратура сярод іншых відаў мастацтва. Значэнне ведання іншых 

відаў мастацтва для працы пісьменніка. 

 

Раздзел 2. Асновы пісьменніцкага майстэрства 

 

2.1. Літаратурны вобраз, яго адрозненне ад навуковага паняцця. 

Філасофскае, эстэтычнае значэнне вобраза. Узроўні вобразнай думкі: 

вобразы індывідуальныя, характэрныя, тыповыя, топасы, міфалагемы і 

архетыпы. 

2.2. У майстэрні мастака слова. Віды вобразаў: вобраз-рэч (у 

фальклоры і ў літаратуры), вобраз-пейзаж, вобраз жывёлы і птушкі 

(жывёльныя і птушыныя коды ў культуры), вобраз краіны і народа, вобраз-

алегорыя, вобраз-сімвал, вобраз-уяўленне, вобраз-персанаж. Спецыфіка 

кожнага з відаў вобразаў, іх функцыі ў мастацкім творы. Хранатоп як 

глабальны з відаў вобразаў. Міфалагічны хранатоп. Псіхалагічны аналіз у 

літаратуры. 

2.3.  Літаратурны твор і прынцыпы яго стварэння. Проза і паэзія як 

мовы культуры. Змест і форма мастацкага твора. Паняцце стылю. Стылі эпох. 

Нацыянальныя стылі. Асаблівасці беларускага нацыянальнага стылю. 

Індывідуальны стыль пісьменніка. Прыклады індывідуальных стыляў. Так 

званыя “моцныя пазіцыі” ў тэксце. Значэнне загалоўкаў. 

2.4. Сюжэт і кампазіцыя мастацкага твора. Сучасныя тэорыі сюжэта. 

Віды сюжэтаў. Прыёмы сюжэтабудавання. Кампазіцыя ў прозе і паэзіі. 

Кампазіцыйныя прыёмы. Пазасюжэтныя элементы ў творы. Мова мастацкай 

літаратуры. Вобразна-выяўленчыя функцыі слова. Сістэма прамых значэнняў 

слоў. Сістэма пераносных значэнняў слоў. Праца пісьменніка над словам, 

шліфоўка стылю. Онімы ў творах. Мастацкія пераклады. Важнасць для 



маладога літаратара вызначаць генезіс слова, яго этымалогію. Работа са 

слоўнікамі. 

 

   Раздзел 3. Новыя літаратурныя стратэгіі 

 

Традыцыі і наватарства ў літаратуры. Літаратурацэнтрычнасць 

культуры ў ХІХ-ХХ стст. Цяперашняя літаратурная сітуацыя пры наяўнасці 

СМІ і Інтэрнету. Мастацкая свядомасць сучаснасці. Міфалагізм у літаратуры. 

Інтэртэкст у публіцыстыцы. Стварэнне рэкламных тэкстаў. 

 

 



ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТКА 
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 Усяго аўдыторных гадзін па дысцыпліне: 34. З іх: 20 10  4    

1. Уводзіны (2 гадз.) 2    Курс лекцый, 

табліцы, схемы 

4, 11, 12, 13, 29, 

49 

Гутарка 

2. Творчасць і яе віды (2 гадз.) 2    Курс лекцый, 

камп’ютар. 

прэзентацыі 

2, 14, 17, 25 

 

Франтальнае 

апытванне 

3. Паняцце пра эстэтыку як навуку (4 гадз.) 4    Падручнік, 

кампьют. 

прэзентацыі, 

маст.альбом., 

аўдыё-відэазапісы  

51, 53, 58, 61 

 

Работа з 

табліцамі на 

інтэрактыўнай 

дошцы 

3.1. Эстэтыка літаратуры 2       

3.2. Віды мастацтва. Літаратура як від мастацтва 2       

4. Асновы пісьменніцкага майстэрства (8 гадз.) 4 4   Курс лекцый, пад-

ручнік, кампютар. 

прэзент.,тэксты 

літ. твораў 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 

20, 22, 23, 24, 

25, 27, 28, 29, 

30, 31, 40 

 

4.1 Літаратурны вобраз, яго адрозненне ад 

навуковага паняцця.  

2      Вуснае 

апытванне 

4.2 Узроўні вобразнай думкі 2      Вуснае 



апытванне 

4.3. Віды літаратурных вобразаў  2      Апытванне па 

хатнім заданні 

4.4. Псіхалагізм у літаратуры  2     Падрыхтоўка 

дакладаў 

5. Літаратурны твор і прынцыпы яго стварэння 

(12 гадз.) 

4 6  2 Курс лекцый, 

падручнік, тэксты 

літаратурных 

твораў 

10, 11, 12, 13, 

15, 16, 18, 21, 

24, 27, 30, 32, 

34, 40, 41, 43 

 

5.1. Проза і паэзія як мовы культуры 2      Вуснае 

апытванне 

5.2. Змест і форма мастацкага твора 2      Вуснае 

апытванне 

5.3. Паняцце стылю  2     Падрыхтоўка 

дакладаў 

5.4. Дамінанты стылю пісьменнікаў    2   Пісьмовая 

творчая 

работа 

5.5. Сюжэт і кампазіцыя літаратурнага твора  2     Вусныя і 

пісьм. заданні 

5.6. Вобразна-выяўленчыя функцыі слова  2     Вусныя і 

пісьм. заданні 

6. Новыя літаратурныя стратэгіі (6 гадз.) 4   2 Курс лекцый, 

кампьютар. 

прэзентацыі, 

тэксты літ. твораў 

18, 24, 29. 34, 

38, 39, 41, 44, 

45, 50, 54, 60, 

65, 66  

 

6.1. Традыцыі і наватарства ў літаратуры 2      Вуснае 

апытванне 

6.2. Мастацкая свядомасць сучаснасці 2      Вуснае 

апытванне 

6.3. Новыя літаратурныя стратэгіі    2   Пісьмовая 

творчая 

работа 



ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 

СПІС ЛІТАРАТУРЫ 

Асноўная 

1. Андреев А.Н. Классическая русская литература в свете целостного 

анализа. Диалектика художественного сознания. [Электронный ресурс] Мн.: 

Научно-методический центр «Электронная книга БГУ», 2003. Режим 

доступа: http: //anubis.bsu.by/publications/elresources/Philology/andreev2.pdf. 

2. Арнаудов Михаил. Психология творчества. – М., 1982. 

3. Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік. У 6-ці т. / Пад 

рэд.А.І.Мальдзіса. – Мн., 1992-1995. 

4. Беларуская літаратура: XI—XX стст.: дапам. для шк., ліцэяў, гімназій, 
ВНУ / А. I. Бельскі, У. Г. Кароткі, П. I. Навуменка і інш. — 2-е выд., дапрац. 
— Мн., 2001. 

5. Беларускія пісьменнікі (1917—1990): Даведнік / Склад. А. К. Гардзіцкі. — 
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ПРЫКЛАДНЫ ПЕРАЛІК ЗАДАННЯЎ КІРУЕМАЙ САМАСТОЙНАЙ 

РАБОТЫ СТУДЭНТАЎ  

 

Асноўныя падыходы да арганізацыі самастойнай работы студэнтаў 

        У працэсе выкладання дысцыпліны прадугледжана вуснае выкладанне 

інфармацыі выкладчыкам, актыўная пазнаваўчая дзейнасць студэнтаў. 

Замацаванне матэрыялу шляхам гутарак, вуснага і пісьмовага (на картках) 

апытвання; самастойная праца студэнтаў па асэнсаванню і замацаванню 

матэрыялу (праца з арыгінальнымі мастацкімі тэкстамі, навуковымі працамі, 

энцыклапедыямі, слоўнікамі, выкананне хатніх заданняў); вучэбная праца па 

выкарыстанню ведаў на практыцы, выпрацоўка ўмення самастойнага 

стварэння мастацкіх тэкстаў; кантрольная праверка выкладчыкам напісаных 



студэнтамі тэкстаў; сумеснае са студэнтамі абмеркаванне напісаных 

студэнтамі тэкстаў.  
 

Тэматыка кіруемай самастойнай работы  

 

1. Дамінанты стылю пісьменнікаў 

Форма работы: пісьмовая работа. 

Заданне: Вызначыць дамінанту стылю трох з беларускіх празаікаў 

розных перыядаў гісторыі (па выбару).  

 

2. Новыя літаратурныя стратэгіі 

Форма работы: пісьмовая работа. 

Заданне:  

1. Скласці анатацыі на тры кнігі розных жанраў (можна ўжо вядомыя) – 

так, каб яны мелі рэкламны характар.  

2. Скласці стратэгію піяр-акцыі маладога аўтара (з часопіса 

“Маладосць”). 

3. Напісаць эсэ на тэму “Я і Інтэрнет”. 

 
ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДУЕМЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ 

Для кантролю якасці адукацыі па вучэбнай дысцыпліне “Асновы 

літаратурна-мастайкай дзейнасці” выкарыстоўваюцца наступныя сродкі 

дыягностыкі: 

 вуснае апытванне падчас заняткаў; 

 пісьмовыя кантрольныя работы; 

 хатнія пісьмовыя заданні з вуснай прэзентацыяй на занятках; 

 складанне рэфератаў па асобных раздзелах дысцыпліны; 

 выступленне студэнтаў на семінарскіх занятках па распрацаваных імі 

тэмах; 

 выніковая форма атэстацыі (вусны залік). 

 

Ацэнка вынікаў вывучэння дысцыпліны праводзіцца ў адпаведнасці з 

крытэрыямі ацэнкі ведаў і кампетэнцый студэнтаў, выкладзеных у 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 ўніверсітэце (загад рэктара БДУ 

№ 382-ОД ад 18.08.2015 г.). 

 

ПЕРАЛІК ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ  

      

№ 1. У майстэрні мастака слова. Віды вобразаў (2 гадзіны) 

Пісьмовае заданне: 

1. Прывесці прыклады відаў вобразаў у літаратуры і вызначыць іх 

функцыі ў мастацкіх творах: вобраз-персанаж, вобраз-рэч, вобраз-пейзаж, 

вобраз жывёлы і птушкі, вобраз-сімвал.  



2. Прывесці прыклады названых відаў вобразаў з іншых відаў мастацтва. 

Параўнаць з літаратурнымі вобразамі. 

 

      № 2. Псіхалагізм у літаратуры (2 гадзіны) 

Для вуснага адказу 

1. Паняцце героя ў мастацкай літаратуры. 

2. Гісторыя псіхалагічнага аналізу ў літаратуры. 

3. Формы і прыёмы псіхалагічнага аналізу. 

4. Спецыфічныя формы псіхалагічнага аналізу: сон, трызненне і інш. 

5. Псіхалагічны аналіз у беларускай літаратуры: гісторыя, сучасны стан. 

6. Альтэрнатыўныя да псіхалагізму формы і метады. 

 

      № 3. Стыль пісьменніка (2 гадзіны) 

Для вуснага адказу: 

1. Паняцце стылю.  

2. Даць характарыстыку так званым “стылям эпох”. 

3. Паняцце стылю ў архітэктуры, дэкаратыўным мастацтве. Вызначыць 

моманты суаднесенасці з літаратурай. 

4. Нацыянальныя стылі. Асаблівасць беларускага нацыянальнага стылю ў 

прозе. 

 

№ 4. Сюжэт і кампазіцыя (2 гадзіны) 

Для вуснага адказу: 

1. Паняцце канфлікту. Паняцце сітуацыі. Разгортванне персанажаў вакол 

сітуацыі. 

2. Віды сюжэтаў: хранікальныя і канцэнтрычныя. 

3. І.Шамякін – майстар сюжэтабудавання ў беларускай літаратуры. 

4. Сюжэт і кампазіцыя. Розныя формы пабудовы кампазіцыі. 

Пісьмовае заданне: 

1. Прывесці прыклады розных кампазіцыйных прыёмаў у паэзіі. Віды 

строф. 

2. Прывесці прыклады (не менш 12) сюжэтна-кампазіцыйных элементаў і 

іх рознай расстаноўкі ў літаратурных творах (з беларускай, рускай, замежнай 

літаратуры). 

3. Прывесці прыклады ( не менш 12) пазасюжэтных элементаў у 

мастацкіх творах. 

 

  № 5. Вобразна-выяўленчыя функцыі слова (2 гадзіны) 

Для вуснага адказу: 

1. Паэтычная лексіка. 

2. Фігуры паэтычнага сінтаксісу. 

3. Тропіка. 

4. Гукапіс. 

Пісьмовае заданне: 



1. Разабраць раздадзеныя (кожнаму індывідуальна) вершаваныя мастацкія 

творы з пункту гледжання вобразных сродкаў.  

2. Зрабіць пераклад з рускай мовы на беларускую і з беларускай на 

рускую прапанаваныя вершаваныя творы. 

3. Ацаніць загалоўкі ў адным з нумароў “ЛіМа”. 
 

ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДУЕМЫХ ПЫТАННЯЎ ДА ЗАЛІКУ 

 

1. Паняцце творчасці. 

2. Віды творчай дзейнасці. 

3. Рысы творчага мыслення. 

4. Навуковая і мастацкая творчасць. 

5. Эстэтычнае стаўленне чалавека да рэчаіснасці. 

6. Эстэтычныя катэгорыі. Катэгорыя прыўкраснага. 

7. Прыгажосць прыроды і яе адлюстраванне ў мастацкай літаратуры. 

8. Прыгажосць чалавека і яе адлюстраванне ў мастацкай літаратуры. 

9. Прыўкраснае ў мастацтве. 

10. Віды мастацтва. Класіфікацыі відаў мастацтва. 

11. Узаемадзеянне, сінтэз відаў мастацтва. 

12. Вобразная спецыфіка літаратуры. 

13. Асаблівасці мастацкага вобраза. 

14. Узроўні вобразнай думкі. 

15. Сістэма мастацкіх вобразаў у творы. Вобраз-рэч. 

16. Сістэма мастацкіх вобразаў у творы. Вобраз-пейзаж. Функцыі пейзажу. 

17. Сістэма мастацкіх вобразаў у творы. Вобразы жывёл і птушак. 

18. Сістэма мастацкіх вобразаў у творы. Вобразы краіны і народа. 

19. Сістэма мастацкіх вобразаў у творы. Вобраз-іншасказанне. 

20. Сістэма мастацкіх вобразаў у творы. Вобраз-сімвал. 

21. Сістэма мастацкіх вобразаў у творы. Вобраз-настрой, вобраз-ідэя. 

22. Сістэма мастацкіх вобразаў у творы. Вобраз-персанаж. 

23. Сродкі-стварэння вобраза-персанажа. 

24. Псіхалагічны аналіз у літаратуры. 

25. Крытэрыі мастацкасці літаратурнага твора. Літаратурны твор і 

прынцыпы яго стварэння. 

26. Крытэрыі мастацкасці літаратурнага твора. Хранатоп. 

27. Крытэрыі мастацкасці літаратурнага твора. Катэгорыя стылю. 

28. Крытэрыі мастацкасці літаратурнага твора. Сюжэт і кампазіцыя. 

29. Крытэрыі мастацкасці літаратурнага твора. Розныя тыпы пабудовы 

кампазіцыі.  

30. Крытэрыі мастацкасці літаратурнага твора. Кампазіцыйныя прыёмы. 

31. Крытэрыі мастацкасці літаратурнага твора. Сюжэтнае майстэрства 

пісьменніка (на матэрыяле творчасці І.Шамякіна). 

32. У творчай майстэрні пісьменніка. Выяўленчыя магчымасці слова. 

33. У творчай майстэрні пісьменніка. Асаблівасці ўжывання тропікі (на 

прыкладзе творчасці М.Танка). 



34. У творчай майстэрні пісьменніка. Слова ў кантэксце (на прыкладзе 

творчасці М. Багдановіча). 

35. У творчай майстэрні пісьменніка. Дыялектыка аўтабіяграфізму і 

гістарызму ў творчасці пісьменніка (на матэрыяле творчасці І.Шамякіна). 

36. У творчай майстэрні пісьменніка. Онімы ў творах. 

37. У творчай майстэрні пісьменніка. Прыклад ужывання онімаў 

пісьменнікам (на матэрыяле творчасці Я. Коласа). 

38. У творчай майстэрні пісьменніка. Загалоўкі твораў беларускай 

літаратуры. 

39. Пісьменнік і соцыум. Эпоха і лёс творчай асобы. Біяграфія беларускага 

пісьменніка (на выбар). 

40. Інтэртэкст у публіцыстыцы. 

  



ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ 

ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ 

З ІНШЫМІ ДЫСЦЫПЛІНАМІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 

 

Назва 

дысцыпліны, з 

якой патрабуецца 

ўзгадненне 

Назва кафедры Прапановы аб 

зменах у змесце 

вучэбнай 

праграмы па 

вучэбнай 

дысцыпліне 

Рашэнне, 

прынятае 

кафедрай, якая 

распрацавала 

вучэбную 

праграму (з 

указаннем даты і 

нумара 

пратакола) 

Тэорыя літаратуры Тэорыі літаратуры Няма Зацвердзіць. 

Пратакол № 10 ад 

26.05.2016 г. 

Гісторыя беларускай 

літаратуры 

Гісторыі беларускай 

літаратуры 

Няма Зацвердзіць. 

Пратакол № 10 ад 

26.05.2016 г. 

Гісторыя рускай 

літаратуры 

Рускай літаратуры Няма  Зацвердзіць. 

Пратакол № 10 ад 

26.05.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМЕНЫ І ДАПАЎНЕННІ ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ 

ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ 

на ________/________вучэбны год 

 

№№ 

п/п 

Змены і дапаўненні Падстава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вучэбная праграма перагледжана і адобрана на пасяджэнні кафедры  

тэорыі літаратуры (пратакол № 10 ад 26. 05. 2016 г.)  

 

Загадчык кафедры 

___________________  __________________  ___________________________ 
            (ступень, званне)                                     (подпіс)                                  (ініцыялы, прозвішча)  

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Дэкан факультэта / Заг. агульнауніверсітэцкай кафедры 

___________________  __________________  ___________________________ 
       (ступень, званне)                          (подпіс)                         (ініцыялы, прозвішча) 

 
 

 

 

 

 
 


