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РЭФЕРАТ 

 

Галубкова Сюзанна Сяргееўна 

 

ТЭМАТЫКА І ПРАБЛЕМАТЫКА РАМАНА «РЭВІЗІЯ» АНДРЭЯ 

ФЕДАРЭНКІ  

 

Агульны аб’ём дыпломнай работы – 45 с, спіс выкарыстанай 

літаратуры – 42 пазіцыі, 1 дадатак.        

 Ключавыя словы:  тэматыка, праблематыка, жанравая спецыфіка, 

аўтабіяграфічная, мастацкая прастора, рэтраспектыўнасць, галоўны герой 

 Аб’ект даследвання – раман А. Федарэнкі “Рэвізія” і гісторыка-

літаратуразнаўчыя публікацыі, прысвечаныя жыццю і творчасці празаіка.

 Мэта даследвання – даследваць тэматыку і праблематыку і 

ахарактаразаваць паэтыку рамана А. Федарэнкі «Рэвізія».  

 Метады даследвання: культурна-гістарычны, апісальна-

функцыянальны, канкрэтна-аналітычны, біяграфічны.  

 Атрыманыя вынікі і іх навізна: у дыпломнай рабоце ўпершыню 

зроблена спроба манаграфічнага даследвання рамана А. Федарэнкі “Рэвізія”, 

сістэматызаваны і вывучаны публікацыі ў перыядычным друку, у якіх 

закраналіся пытанні тэматыкі і праблематыкі названага твора. Праведзены 

аналіз дазваліў зрабіць вывад аб жанравай адметнасці рамана і новым этапе 

раскрыцця творчай індывідуальнасці празаіка. Навізна работы вызначаецца 

выкарыстаннем матэрыялаў інтэрв’ю дыпломніцы з пісьменнікам.

 Ступень укаранення і рэкамендацыі па ўкараненні вынікаў 

даследвання: Матэрыялы дыпломнай работы могуць выкарыстоўвацца ў 

працэсе вывучэння жыцця і творчай спадчыны А. Федарэнкі, а таксама ў 

школьнай практыцы пры выкладанні ўрокаў беларускай літаратуры ў 8 класе. 

 

  



РЕФЕРАТ 

 

Голубкова Сюзанна Сергеевна 

 

ТЕМАТИКА И ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНА» РЕВИЗИЯ " АНДРЕЯ 

ФЕДОРЕНКО 

 

Общий объем дипломной работы – 45 с, список использованной 

литературы – 42 позиции, 1 приложение.     

 Ключевые слова: тематика, проблематика, жанровая специфика, 

автобиографическая, художественное пространство, ретроспективность, 

главный герой.         

 Объект исследования – роман А. Федоренко "ревизия" и историко-

литературоведческие публикации, посвященные жизни и творчеству 

прозаика.           

 Цель исследования – исследовать тематику и проблематику и 

охарактеризовать поэтику романа А. Федоренко» Ревизия".  

 Методы исследования: культурно-исторический, описательно-

функциональный, конкретно-аналитический, биографический.  

 Полученные результаты и их новизна: в дипломной работе впервые 

предпринята попытка монографического исследования романа А. Федоренко 

"Ревизия", систематизированы и изучены публикации в периодической 

печати, в которых затрагивались вопросы тематики и проблематики 

указанного произведения. Проведенный анализ позволил сделать вывод о 

жанровой особенности романа и новом этапе раскрытия творческой 

индивидуальности прозаика. Новизна работы определяется использованием 

материалов интервью дипломницы с писателем.    

 Степень внедрения и рекомендации по внедрению результатов 

исследования: материалы дипломной работы могут использоваться в 

процессе изучения жизни и творческого наследия А. Федоренко, а также в 

школьной практике при преподавании уроков русской литературы в 8 классе. 

  



ABSTRACT 

Suzanna Sergeevna Golubkova 

THE TOPICS AND ISSUES OF THE ROMAN " REVISION " ANDREY 

FEDORENKO 

The total volume of the thesis – 45, references – 42 positions, 1 application. 

 Key words: themes, issues, genre-specific, autobiographical, art-space, the 

retrospective, the main character.        

 The object of research – Roman A. Fedorenko "Revision" and historical and 

literary publications devoted to the life and work of the writer.    

 The purpose of the research – is to study the subject and problems and to 

characterize the poetics of the novel" Revision"by A. Fedorenko.  

 Research methods: cultural-historical, descriptive-functional, concrete-

analytical, biographical.         

 The results and their roman: in the thesis for the first time attempted 

monographic study of the novel by A. Fedorenko "Audit", systematized and 

studied publications in the periodical press, which addressed the issues of the 

subject and problems of this work. The analysis made it possible to draw a 

conclusion about the genre features of the novel and the new stage of disclosure of 

the creative individuality of the writer. The novelty of the work is determined by 

the use of materials of the interview with the writer.    

 The degree of implementation and recommendations for the implementation 

of the research results: the materials of the thesis can be used in the study of life 

and creative heritage of A. Fedorenko, as well as in school practice when teaching 

Russian 

 

 

 


