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РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа складаецца з 86 старонак друкаванага тэксту. 

Дыпломная работа ўключае ў сябе 30 ілюстрацый, 1 табліцу, 3 друкаваныя 

варыянты прэзентацый і 66 выкарыстаных крыніц літаратуры. 

Ключавыя словы: эпоха Адраджэння, методыка выкладання 

літаратуры, Ф. Скарына, В. Цяпінскі, С. Будны, М. Гусоўскі. 

Аб'ект даследавання: працэс выкладання літаратуры эпохі Адраджэння 

ў 9 класах устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.    

Прадмет даследавання: методыка  выкладання літаратуры эпохі 

Адраджэння ў 9 класах устаноў агульнай сярэдняй адукацыі.    

 Мэта даследавання,  якая адлюстравалася ў дасягнутых выніках: 

распрацоўка методыкі правядзення ўрокаў выкладання літаратуры эпохі 

Адраджэння на прыкладзе вывучэння прадмоў Францыска Скарыны, Сымона 

Буднага, Васіля Цяпінскага і паэмы Мікалая Гусоўскага “Песня пра зубра” ў 9 

класах устаноў агульнай сярэдняй адукацыі. 

 Метады работы: тэарэтычныя – аналіз філасофскай, педагагічнай, 

псіхалагічнай, літаратуразнаўчай, метадычнай літаратуры; аналіз дзеючых 

школьных праграм і вучэбна-метадычнай літаратуры; эмпірычныя – вывучэнне 

педагагічнага вопыту настаўнікаў. 

Дадзеная работа можа быць выкарыстана ва ўстановах агульнай адукацыі 

на ўроках беларускай літаратуры. 

Дакладнасць матэрыялу дыпломнай работы і ўсіх пералічаных 

літаратурных крыніц, а таксама самастойнасць выканання работы намі 

пацвярджаецца. 
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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа состоит из 86 страниц печатного текста. Дипломная 

работа включает в себя 30 иллюстраций, 1 таблицу, 3 печатных варианта 

презентаций  и 66 использованных  источников литературы. 

    Ключевые слова: эпоха Возрождения, методика преподавания 

литературы, Ф. Скорина, В. Тяпинский, С. Будный, Н. Гусовский. 

   Объект исследования: процесс изучения литературы эпохи Возрождения 

в 9 классе учреждений общего среднего образования. 

    Предмет исследования: методика изучения литературы эпохи 

Возрождения в 9 классах учреждений общего среднего образования. 

    Цель исследования, которая нашла отражение в достигнутых 

результатах: разработка методики проведения уроков по изучению литературы 

эпохи Возрождения на примере изучения предисловий Франциска Скорины, 

Симеона Будного, Василя Тяпинского  и поэмы  Николая Гусовского “Песнь о 

зубре” в 9 классах учреждений среднего образования.   

    Методы работы: теоретические –  анализ философской, 

педагогической, психологической, литературоведческой, методической 

литературы; анализ действующих школьных программ и учебно-методической 

литературы; эмпирические –  изучение педагогического опыта учителей.   

    Данная работа может быть использована в учреждениях общего среднего 

образования на уроках белорусской литературы.   

    Достоверность материала дипломной работы и всех перечисленных 

литературных источников, а также самостоятельность выполнения работы нами 

подтверждается. 

 

 

 

 

 



4 
 

SUMMARY 

 

    This diploma  study consists of  86 pages of the printed text. The thesis 

contains 30 illustrations, 1  table, 3 presentations, and 66 bibliographical references. 

    Key words: the Renaissance epoch, the teaching methodology of literature, 

literature, F. Skorina, V. Tjapinski, S. Budny, N. Gusowski. 

    The object of research: the course of the literature of the Renaissance period in 

the 9th grade of general educational institutions. 

    The subject of research: the teaching methodology of the Belarussian literature 

in the 9th grade. 

    The purpose of the study which was reflected in achieved results is  to 

elaborate the teaching methodology of the announcement of the epoch of the 

Renaissance by the example of researching the forewords by Franzysk Skorina, 

Simeon Budny, Vasili Tjapinski and the poem by Nikolai Gusowsky "Song of the 

Wisent" in the 9th grade of general education educational institutions. 

    The methods of the research: theoretical: the analysis of philosophical, 

pedagogical, psychological, literary and methodological literature; analysis of 

effective school programs and didactic literature, empirical: study of teacher 

experience. 

    These  materials can be applied in the hours of the Belarusian literature of the 

general educational institutions. 

    Authenticity of materials of the diploma thesis and all specified literature 

sources, and also independence of performance of work is confirmed. 

 

 


