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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Спецсемінар “Польская проза малых жанраў ХІХ-ХХ стагоддзяў: 

нацыянальнае і ўніверсальнае” прадугледжаны стандартам і тыпавым 

вучэбным планам падрыхтоўкі студэнтаў па спецыяльнасці 1-21 05 04 

“Славянская філалогія”.  

Праграма ахоплівае гісторыю і спецыфіку развіцця польскай прозы 

малых жанраў ХІХ-ХХ стагоддзяў, якая асэнсоўваецца як цэласная сістэма 

літаратуры Польшчы і як істотны складнік сусветнага літаратурнага працэсу. 

Асаблівая ўвага надаецца праблемам пераемнасці традыцый і сувязяў паміж 

асобнымі перыядамі развіцця прозы малых жанраў ХІХ-ХХ стагоддзяў 

(рамантызм, пазітывізм, “Маладая Польшча”, міжваеннае дваццацігоддзе), 

таму апорным ў праграме з’яўляецца аналіз ідэйна-мастацкіх, праблемна-

тэматычных і эстэтычных асаблівасцей кожнага перыяду, у рэчышчы і 

кантэксце якога прадугледжваецца аналіз творчасці таго ці іншага польскага 

аўтара. Спецыфіка празаічнага майстэрства слова раскрываецца ў арганічнай 

сувязі з гісторыяй і культурай польскага народа, а таксама суседніх 

літаратур, і асабліва Беларусі. 

Мэта прапанаванага курса – даць сістэматызаваныя веды пра асноўныя 

этапы і спецыфіку станаўлення і развіцця польскай прозы малых жанраў 

ХІХ-ХХ стагоддзяў у кантэксце нацыянальнай культуры, гісторыі, 

грамадскага жыцця польскага народа з улікам агульнаеўрапейскіх мастацкіх 

тэндэнцый. Задачы праграмы — прапанаваць для засваення гісторыка-

літаратурны матэрыял, ахарактарызаваць яшчэ знакавыя з’явы польскай 

прозы малых жанраў двух апошніх стагоддзяў, выявіць спецыфіку рэцэпцыі 

польскай прозы малых жанраў ХІХ-ХХ стст. у Беларусі, акрэсліць 

перспектыўныя шляхі самастойнай працы студэнтаў. 

Праграма па спецсемінары абапіраецца на канцэптуальныя прынцыпы 

адукацыйна-выхаваўчых прыярытэтаў Рэспублікі Беларусь і на асноўныя 

палажэнні тэорыі літаратуры, распрацаваныя ў літаратуразнаўстве абедзвюх 

краін. Вучэбная дысцыпліна адносіцца да цыкла дысцыплін спецыялізацыі. У 

праграме таксама ўлічваюцца веды студэнтаў па сумежных вучэбных 

дысцыплінах: гісторыя літаратуры краіны вывучаемай мовы (польская), 

гісторыя беларускай літаратуры, гісторыя замежнай літаратуры, уводзіны ў 

перакладазнаўства. 

Засваенне вучэбнай дысцыпліны спецсемінара “Польская проза малых 

жанраў ХІХ-ХХ стагоддзяў: нацыянальнае і ўніверсальнае” павінна 

забяспечыць фарміраванне наступных акадэмічных, сацыяльна-асабовых і 

прафесійных кампетэнцый: 

акадэмічныя кампетэнцыі: авалодаць навыкамі вуснай і пісьмовай 

камунікацыі;  

сацыяльна-асабовыя кампетэнцыі: лагічна, аргументавана і ясна 

будаваць вуснае і пісьмовае маўленне, выкарыстоўваць навыкі публічнага 

маўлення, вядзення дыскусіі і палемікі; 



прафесійныя кампетэнцыі: ажыццяўляць маніторынг навучальнага 

працэсу, дыягностыку вучэбных і выхаваўчых вынікаў; планаваць, 

арганізоўваць і праводзіць навукова-даследчую дзейнасць ў галіне філалогіі 

(тэксталогіі); прымяняць сучасную методыку рэферыравання і рэдагавання 

тэкстаў; карыстацца навуковай і даведачнай літаратурай на рускай, 

беларускай і замежных мовах; вызначаць мэты інавацый і спосабы іх 

дасягнення. 

У выніку вывучэння дысцыпліны спецсемінара “Польская проза малых 

жанраў ХІХ-ХХ стагоддзяў: нацыянальнае і ўніверсальнае” студэнты 

павінны  

ведаць: 

асноўныя асаблівасці гісторыі, эвалюцыі польскай прозы малых жанраў 

ХІХ-ХХ стагоддзяў, асноўныя перыяды яе развіцця; 

ідэйна-мастацкія характарыстыкі кожнага з перыядаў развіцця польскай 

прозы малых жанраў акрэсленых перыядаў; 

творчую спадчыну розных эпох і значных празаікаў кожнага са 

стагоддзяў; 

умець: 

прадставіць польскую прозу малых жанраў ХІХ-ХХ стст. як сістэму; 

даць уяўленне аб тыпалагічных і ўнікальных яе асаблівасцях; 

вызначаць прыкметы кожнага перыяду развіцця польскай 

малафарматнай прозы; 

ахарактарызаваць літаратурныя напрамкі, плыні, школы; 

прааналізаваць творчасць вядомых празаікаў, прадугледжаных 

праграмай, вызначыць мастацкі метад; 

акрэсліць заканамернасці сувязяў і ўспрымання польскай прозы ў 

Беларусі;  

валодаць: 

метадалогіяй аналізу літаратурнага працэсу, літаратурных напрамкаў, 

плыняў і мастацкіх метадаў; 

пачатковым вопытам вызначэння аналагічных ці кантрастных па форме 

і зместу літаратурных з’яў; 

навыкамі кампаратывісцка-тыпалагічнага вывучэння малафарматнай 

прозы; 

асноўнымі прыёмамі тэксталагічнага аналізу празаічнага твора 

(апавяданне, навела, абразок і інш.). 

Вучэбная дысцыпліна вывучаецца ў V-VI семестрах. Агульная 

колькасць гадзін, якая даецца на вывучэнне дысцыпліны спецсемінара 

“Польская проза малых жанраў ХІХ-ХХ стагоддзяў: нацыянальнае і 

ўніверсальнае” згодна з адукацыйным стандартам, складае:  

для дзённай формы атрымання вышэйшай адукацыі –102 гадзіны, у тым 

ліку – 64 аўдыторныя гадзіны, з іх: практычных заняткаў – 56 гадзін, 

кіруемай самастойнай работы – 8 гадзіны.  

Працаёмкасць вучэбнай дысцыпліны складае 3 заліковыя адзінкі. 

Форма бягучай атэстацыі – залікі. 



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

1. Проза малых жанраў: тэарэтычны аспект 

1.1. Уводзіны. Проза малых жанраў у літаратуры: генезіс і 

жанрава-стылёвая спецыфіка 

 

2. Польская проза малых жанраў эпохі Рамантызму 

2.1. Нацыянальна-гістарычная адметнасць станаўлення і развіцця 

польскай прозы ў эпоху Рамантызму 

2.2. Проза малых жанраў у творчасці Ю.і.Крашэўскага 

2.3. Празаічная спадчына З.Красінскага 

 2.4. Празаічная гавэнда як нацыянальны жанр: генезіс і эвалюцыя 

 

3. Польская проза малых жанраў  у перыяд пазітывізму і 

рэалізму 

3.1. Проза малых жанраў у польскай літаратуры пазітывізму: 

спецыфіка і прадстаўнікі 

3.2. Навелістыка Б.Пруса: нацыянальнае і ўніверсальнае 

3.3. Навелістыка Г.Сянкевіча: нацыянальнае і ўніверсальнае 

3.4. Проза малых жанраў у творчасці Э.Ажэшка: нацыянальнае і 

ўніверсальнае 

 3.5 Апавяданні і навелы Адольфа Дыгасінскага 
 

 

4. “Маладая Польшча”: проза малых жанраў   

4.1. Проза “Маладой Польшчы”: вытокі, спецыфіка, праграмы і 

маніфесты 

4.2. Проза малых жанраў “Маладой Польшчы”: асноўныя 

тэндэнцыі і прадстаўнікі (К.Пшэрва-Тэтмаер, А.Лангэ, С.Бжазоўскі і 

інш.) 

4.3. Проза малых жанраў у творчасці М.Канапніцкай: 

нацыянальнае і ўніверсальнае 

4.4. Проза малых жанраў у творчасці У.Рэйманта: нацыянальнае і 

ўніверсальнае 

4.5. Проза малых жанраў у творчасці С.Жэромскага: паэтыка і 

праблематыка 

5. Польская проза малых жанраў міжваеннага дваццацігоддзя  

(1918-1939) 

5.1. Асаблівасці развіцця польскай прозы ў 1920-30-я гг. ХХ ст. 

5.2. Проза малых жанраў у творчасці : нацыянальнае і 

ўніверсальнае 

5.3. Проза малых жанраў у творчасці М.Дамброўскай: 

праблематыка і паэтыка. 

5.4. Проза Януша Корчака: нацыянальнае і ўніверсальнае 

5.5. Проза малых жанраў у творчасці польскіх авангардных 



аўтараў (В.Гамбровіч, Б.Шульц і інш.). 

5.6. Проза малых жанраў у творчасці Я.Івашкевіча: нацыянальнае 

і ўніверсальнае 

5.7. Проза малых жанраў у творчасці М.Радзевіч: праблематыка і 

жанрава-стылёвая адметнасць 

 

 

6. Польская проза малых жанраў пасля Другой сусветнай 

вайны – канца ХХст. 

6.1. Польская проза малых жанраў 1945-1955 гг.: мастацкія 

тэндэнцыі і прадстаўнікі 

6.2. Польская проза малых жанраў 1956-1976 гг.: мастацкія тэндэнцыі і 

прадстаўнікі 

6.3. Польская малафарматная проза 1976-1989 гг.: мастацкія тэндэнцыі 

і прадстаўнікі 

6.4. Развіццё польскай прозы ў 1990-я гг.: мастацкія тэндэнцыі і 

прадстаўнікі.



ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ  

Дзённая форма атрымання адукацыі з прымяненнем дыстанцыйных адукацыйных тэхналогій 
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1 Проза малых жанраў: тэарэтычны аспект  2   

1.1 Уводзіны. Проза малых жанраў у 

літаратуры: генезіс і жанрава-стылёвая 

спецыфіка 

 2  

 

2 Польская проза малых жанраў эпохі 

Рамантызму  
8 

 

 

2.1 Нацыянальна-гістарычная адметнасць 

станаўлення і развіцця польскай прозы ў 

эпоху Рамантызму 
 

2  

 

2.2 Проза малых жанраў у творчасці Ю.І.Кршэўскага 
 

2 
 

 

2.3 Празаічная спадчына З.Красінскага 
 

2 
 

 

2.4 Празаічная гавэнда як нацыянальны жанр: генезіс 

і эвалюцыя  
2  

 

3 Польская проза малых жанраў у перыяд 

пазітывізму і рэалізму  
18 4 

 

3.1 Проза малых жанраў у польскай літаратуры 
 

2   



пазітывізму: спецыфіка і прадстаўнікі 

3.2 
Навелістыка Б.Пруса: нацыянальнае і 

ўніверсальнае  
4 2(ДА) 

Пісьмовая работа 

з заданнямі 

рознага тыпу 

3.3 

Навелістыка Г.Сянкевіча: нацыянальнае і 

ўніверсальнае 
 4 2(ДА) 

Шматаспектны 

аналіз 

прапанаванага 

твора 

3.4 Проза малых жанраў у творчасці 

Э.Ажэшка: нацыянальнае і ўніверсальнае 
 2  

 

3.5 Апавяданні і навелы Адольфа Дыгасінскага  2   

4 “Маладая Польшча”: проза малых жанраў   
 

8 4  

4.1 Проза “Маладой Польшчы”: вытокі, 

спецыфіка, праграмы і маніфесты  
2  

 

4.2 Проза малых жанраў “Маладой Польшчы”: 

асноўныя тэндэнцыі і прадстаўнікі 

(К.Пшэрва-Тэтмаер, А.Лангэ, С.Бжазоўскі і 

інш.) 

 
2 

 

 

4.3 

Проза малых жанраў у творчасці М.Канапніцкай: 

нацыянальнае і ўніверсальнае  
2 4(ДА) 

Складанне 

параўнальна-

тыпалагічнай 

карты “Проза 

М.Канапніцкай і 

Цёткі”: агульнае і 

адметнае 

4.4 Проза малых жанраў у творчасці 

У.Рэйманта: нацыянальнае і ўніверсальнае  
2  

 

4.5 Проза малых жанраў у творчасці 

С.Жэромскага: паэтыка і праблематыка 
   

 

5 
Польская проза малых жанраў міжваеннага  

4 
 

 



дваццацігоддзя (1918-1939) 

5.1 
Развіццё польскай прозы малых жанраў ў 1920-я 

гг. ХХ ст.: асноўныя тэндэнцыі і прадстаўнікі  
2 

 

 

5.2 
Развіццё польскай прозы малых жанраў ў 1930-я 

гг. ХХ ст.: асноўныя тэндэнцыі і прадстаўнікі  
2 

 

 

6 Польская проза малых жанраў другой паловы 

XX ст.  
4 2 

 

6.1 Польская проза малых жанраў 1945-1989 гг.: 

мастацкія тэндэнцыі і прадстаўнікі  
2  

 

6.4 Польская проза малых жанраў 1990-х гг.: 

мастацкія тэндэнцыі і прадстаўнікі  
2 

 

 

 Усяго: 
 

56 8  
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7.Jupiter:  Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://jupiter-online.at/2016/11/01/wirtualna-biblioteka-

literatury-polskiej/. – Дата доступа: 21.01.2019. 

8. Eliza Orzeszkowa: Wirtualna Biblioteka [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://zetgrodno.com/eliza-orzeszkowa,-wirtualna-bibliot. – Дата 

доступа: 21.01.2019. 

9. . Wirtualna Biblioteka Krakowa [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://miastoliteratury.pl/program/wirtualna-biblioteka-krakowa/. – Дата 

доступа: 21.01.2019. 

10. Biblioteka Narodowa [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.bn.org.pl/. – Дата доступа: 21.01.2019. 

 

ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДУЕМЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ  

І МЕТОДЫКА ФАРМІРАВАННЯ ВЫНІКОВАЙ АДЗНАКІ 

Адзнака за адказы на практычных занятках можа ўключаць у сябе 

паўнату адказу, наяўнасць аргументаў, прыкладаў з мастацкіх твораў і г.д. 

Пры ацэньванні рэферата (даклада) звяртаецца ўвага на: змест і 

паўнату раскрыцця тэмы, структуру і паслядоўнасць выкладу матэрыялу, 

бібліяграфічныя крыніцы і іх інтэрпрэтацыю, карэктнасць афармлення. 

Ацэнка эсэ (сачынення, артыкула, творчай працы і г.д.) можа 

фарміравацца на аснове наступных крытэрыяў: арыгінальнасць (навізна) 

пастаноўкі праблемы і спосаба яе вырашэння, самастойнасць і 

аргументаванасць літаратуразнаўчых меркаванняў, карэктнасць выкарыстаных 

метадаў пры аналізе, граматнасць і стыль выкладу матэрыялу. 

Пры ацэнцы адкрытага (эўрыстычнага) задання неабходна ўлічваць: 

самабытнасць (арыгінальнасць) створанага адукацыйнага прадукта, 

даследаванне вывучаемага феномена з розных бакоў, інтэгрыраванне ведаў з 

розных галін, уменне цэласнага аналізу мастацкага тэкста, асобасная 

значнасць дасягнутых вынікаў. 

Пры ацэнцы тэматычных прэзентацый неабходна ўлічваць: 

арыгінальнасць створанага адукацыйнага прадукта, шматаспектнае 

даследаванне вывучаемай праблемы, міждысцыплінарны падыход, 

візуалізацыя і асобасная значнасць дасягнутых вынікаў. 

 

Формай бягучай атэстацыі па спецсемінары “Польская проза малых 

жанраў ХІХ-ХХ стст.: нацыянальнае і ўніверсальнае” вучэбным планам 

прадугледжаны:  V-VI семестры – залік. 

 

Пры фарміраванні выніковай адзнакі выкарыстоўваецца рэйтынгавая 

ацэка ведаў студэнтаў, якая дае магчымасць прасачыць і ацаніць дынаміку 

працэсу дасягнення мэтаў навучання. Рэйтынгавая сістэма ацэньвання 

http://jupiter-online.at/2016/11/01/wirtualna-biblioteka-literatury-polskiej/
http://jupiter-online.at/2016/11/01/wirtualna-biblioteka-literatury-polskiej/
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прадугледжвае выкарыстанне вагавых каэфіцыентаў для бягучага кантролю 

ведаш і бягучай атэстацыі студэнтаў па дысцыпліне. 

Рэйтынгавая адзнака разлічваецца на аснове ацэнкі бягучай 

паспяховасці і экзаменацыйнай ацдзнакі з улікам іх вагавых каэфіцыентаў. 

Ацэнка бягучай паспяховасці складае 50%, заліковая адзнака – 50%. 

Фарміраванне ацэнкі бягучай паспяховасці: 

 адказы на практычных занятках – 50 %; 

 напісанне эсэ (творчай работы) – 25 %; 

 выкананне тэста – 25 %. 

 
 

ПРЫКЛАДНЫ ПЕРАЛІК ЗАДАННЯЎ ДЛЯ КСР 

 

№ 

п/п 

Тэмы Форма кантролю 

1.   Навелістыка Б.Пруса: нацыянальнае і 

ўніверсальнае 

Пісьмовая работа з адкрытым 

эўрыстычным заданнем 

крэатэўнага тыпу (пераклад 

фрагмента празаічнага твора з 

польскай мовы на беларускую і 

яго літаратуразнаўчы каментар) 

2.  Навелістыка Г.Сянкевіча: нацыянальнае і 

ўніверсальнае 

Шматаспектны аналіз 

прапанаванага твора 

3.  Проза малых жанраў у творчасці М.Канапніцкай: 

нацыянальнае і ўніверсальнае 

Складанне параўнальна-

тыпалагічнай карты “Проза 

М.Канапніцкай і Цёткі”: 

агульнае і адметнае 

 

 

Прыкладная тэматыка практычных заняткаў  

па вучэбнай дысцыпліне 

 

Тэма №1. Узаемадзеянне дакументальнага і мастацкага ў творы (на 

прыкладзе “Алхіміі слова” Яна Парандоўскага) 

 

1. Жыццёвы і творчы шлях Яна Парандоўскага. 

2. Гісторыя напісання і выдання “Алхіміі слова”. Генезіс і сэнс назвы твора. 

3. Жанравая спецыфіка твора. Кампазіцыйна-тэматычная структура “Алхіміі 

слова”. 

4. Абагулены вобраз пісьменніка ў творы. 

5. Мастацкая адметнасць твора. 

6. “Алхімія слова” Я.Парандоўскага і “Залатая ружа” К.Паустоўскага: 

агульнае і адметнае. 

 

ЛІТАРАТУРА 



Парандоўскі Ян. Любое выданне. 

Залыгин С. Об «Алхимии слова» Яна Парандовского (Предисловие к 

изданию 1990г.) 

Парандовский Ян. Краткая литературная энциклопедия. 

 

Тэма №2. Obóz koncentracyjny -- fabryka śmierci (Medaliony Zofii 

Nałkowskiej).  

Obóz koncentracyjny -- mejsce przymusowej wegetacji,  

czyli o człowieku zlagrowanym (T.Borowski Pożegnanie z Marią) 

 

1. Гісторыя напісання і друку твораў З.Налкоўскай і Т.Бароўскага. 

2. Жанравая адметнасць твораў. 

3. Спосаб мастацкай прэзентацыі свету ў творах польскіх аўтараў. 

4. Герой і аўтар, наратыўны пласт ў творах. 

5. Ідэйна-мастацкі аналіз апавядання ці пэўнага эпізоду з твораў 

З.Налкоўскай і Т.Бароўскага (на выбар студэнтау). 

6. Творы Налкоўскай і Бароўскага і беларускі літаратурны досвед (Л.Геніюш. 

Споведзь, А.Адамовіч, Я.Брыль, У.Калеснік. Я з вогненнай вёскі, 

С.Алексіевіч. У вайны не жаночы твар, творы В.Быкава). 

 

Wybór bibliografii 

E.Czaplejewicz. Polska literatura łagrowa. W., 1992 

T. Drewnowski. Ucieczka z kamiennego świata.W., 1992 

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny.W., 1984 

S.Burkot. Proza powojenna 1945-1980. Analizy i interpretacje. W., 1985 

A.Werner. Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów. 

W.,1981 

H. Zaworska. „Medaliony” Zofii Nałkowskiej. W., 1961 

С.Ф.Мусиенко. Творчество Зофьи Налковской. Минск, 1989 

Ведина В.П. Польская военная проза. М., 1989 

И.В.Шабловская. Самой высокой мерой. Мн., 1990 

 

Тэма №3-4 Апавяданні Элізы Ажэшка: праблематыка і паэтыка 
 

1. Эліза Ажэшка і Беларусь. Інсцэніроўкі, экранізацыі і пераклады яе твораў. 

2. Аналіз выбраных апавяданняў пісьменніцы па наступных пытаннях: сэнс 

назвы твора, праблемна-тэматычнае поле, сістэма вобразаў і сродкі іх 

характарыстыкі (індывідуальныя, сацыяльныя, тыпалагічныя), ідэйна-

мастацкая роля пейзажу, функцыя наратара, псіхалагізм у творах, беларускі 

кампанент, мастацкія асаблівасці, сродкі і іх функцыя ў навелістыцы 

А.Ажэшка. 
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Тэма №6. Ідэйна-мастацкія пошукі ў польскай прозе малых жанраў 

( другая палова ХХ стагоддзя) 

 

1.  Ідэйна-мастацкія прыярытэты ў польскай прозе малых жанраў 

 (другая палова ХХ стагоддзя). 

3. Шматаспектны аналіз  празаічнага твора (на выбар студэнта) .  

4.  Пераклады твораў малых жанраў польскай літаратуры на беларускую 

мову. 
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АПІСАННЕ ІНАВАЦЫЙНЫХ ПАДЫХОДАЎ І МЕТАДАЎ 

ДА ВЫКЛАДАННЯ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

 

 Пры арганізацыі адукацыйнага працэсу выкарыстоўваюцца: 

 1.Эўрыстычны падыход, які мае на мэце: 

 - ажыццяўленне студэнтамі асобасна-значных адкрыццяў акаляючага 

свету; 

 - дэманстрацыю шматстайнасці рашэнняў большасці прафесійных 

задач і жыццёвых праблем; 

 - творчую самарэалізацыю навучэнцаў у працэсе стварэння 

адукацыйных прадуктаў; 

 - індывідуалізацыю навучання праз магчымасць самастойна ставіць 

мэты, ажыццяўляць рэфлексію асабістай адукацыйнай дзейнасці. 

 2.Практыка-арыентаваны падыход, які мае на мэце: 

 - засваенее зместу адукацыі праз рашэнне практычных задач; 

 - набыццё навыкаў эфектыўнага выканання розных відаў прафесійнай 

дзейнасці; 

 - арыентацыю на генерыраванне ідэй, рэалізацыю індывідуальных 

(групавых) студэнцкіх праектаў; 

 -выкарыстанне працэдур, спосабаў ацэньвання, якія фіксуюць 

сфарміраванасць прафесійных кампетэнцый. 

 3. Метад праектнага навучання, які мае на мэце: 

 - спосаб арганізацыі вучэбнай дзейнасці студэнтаў, які развівае 

актуальныя для вучэбнай і прафесійнай дзейнасці навыкі планавання, 

самаарганізацыі, супрацоўніцтва і накіраваны на стварэнне асабістага 

прадукта; 

 - набыццё навыкаў для рашэння даследчых творчых, сацыяльных і 

камунікатыўных задач. 

 4.Метады і прыёмы развіцця крытычнага мыслення, якія ўяўляюць з 

сябе сістэму, якая фарміруе навыкі работы з інфармацыяй у працэсе чытання 

і пісьма; разумення інфармацыі як адпраўной, а не канчатковай кропкі 

крытычнага мыслення. 
 

МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА АРГАНІЗАЦЫІ 

САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ НАВУЧЭНЦАЎ 

 Для арганізацыі самастойнай работы студэнтаў па вучэбнай дысцыпліне 

“Польская проза малых жанраў ХІХ-ХХ стст.: нацыянальнае і ўніверсальнае 

(спецсемінар)” неабходна выкарыстоўваць сучасныя інфармацыйныя рэсурсы: 

размясціць на адукацыйным партале комплекс вучэбных і вучэбна-

метадычных матэрыялаў (вучэбна-праграмныя матэрыялы, вучэбныя выданні 

для тэарэтычнага вывучэння дысцыпліны, матэрыялы бягучага кантролю і 

бягучай атэстацыі, якія дазваляюць вызначыць адпаведнасць вучэбгай 

дзейнасці студэнтаў патрабаванням адукацыйных стандартаў вышэйшай 

адукацыі і вучэбна-праграмнай дакументацыі, у тым ліку пытанні да 

падрыхтоўкі да заліку, заданні, тэсты, пытанні для самакантролю, тэматыка 



рэфератаў і інш., спіс рэкамендуемай літаратуры, інфармацыйных рэсурсаў і 

інш.    
 

ТЭМАТЫКА РЭФЕРАТЫЎНЫХ РАБОТ 

 

1. Ідэйна-мастацкая адметнасць “Кніг польскага народа і польскага 

пілігрымства” Адама Міцкевіча. 

2.  “Сялянскія аповесці” Ю.І.Крашэўскага. 

3. Канцэпцыя паказу мінуўшчыны ў гістарычных раманах 

Ю.І.Крашэўскага (на прыкладзе 1 твора). 

4. Апавядальнік у “Запісках Сопліцы” Г.Жэвускага. 

5. Тэндэнцыйны раман у польскай літаратуры: тэорыя і практыка. 

6. Жанрава-родавая іерархія літаратуры польскага пазітывізму. 

7. Натуралістычныя тэндэнцыі ў польскай прозе другой паловы 

ХІХст. Творчасць А.Дыгасіньскага. 

8. Празаічная творчасць М.Канапніцкай. 

9. Тэма паўстання ў творчасці Э.Ажэшкі. 

10. Навелістыка Г.Сянкевіча. 

11. Малая проза Б.Пруса. 

12. Малая проза “Маладой Польшчы”: мастацкія тэндэнцыі і 

прадстаўнікі. 

13. Ідэйна-мастацкая адметнасць малой прозы К.Пшэрвы-Тэтмаера. 

14. Малыя эпічныя жанры ў мастацкай сістэме М.Канапніцкай. 

15. Жанрава-стылёвая адметнасць апавяданняў і аповесці “Сізіфава 

праца” Ст.Жэромскага. 

16. Асноўныя мастацкія тэндэнцыі ў польскай прозе малых жанраў 

1920-30-ых гг. 

17. Сацыяльная і маральна-філасофская праблематыка ў творчасці 

Е.Анжаеўскага. 

18. Філасафічнасць і лірызм  малафарматнай прозы Я.Івашкевіча. 

19. Багацце і разнастайнасць прозы Б.Ясеньскага. 

20. Асноўныя мастацкія тэндэнцыі ў польскай прозе 1945-1955 гг. 

21. Развіццё польскай прозе ў 1956-1968 гг. 

22. Асноўныя тэндэнцыі ў польскай малой прозе 1969-1980 гг. 

23. Польская малая проза 1980-ых: тэндэнцыі і прадстаўнікі. 

24. Польская проза 90-ых-пач.ХХІст.: мастацкія тэндэнцыі і 

прадстаўнікі. 

25. Тэматыка, хранатоп, мастацкая адметнасць прозы Т.Канвіцкага.  

26. ”Вясковая проза” ў польскай пасляваеннай прозе (на матэрыяле 

тв.Ю.Кавальца, Т.Новака і інш.). 

27. Асэнсаванне нацыянальнай трагедыі ў аповесці М.Бялашэўскага 

“Дзённік варшаўскага паўстання”. 

28. Адметнасць паэзіі Зб.Херберта. 

29. Пасляваенная творчасць Е.Анджаеўскага. 

30. Эвалюцыя творчасці Я.Івашкевіча ў другой палове 20ст. 



31. Беларуска-польскае сумежжа ў творчасці Т.Ружэвіча. 

32. Экзістэнцыяльныя матывы ў прозе Э.Стахуры. 

33. Навукова-фантастычная проза Ст.Лема. 

34. Сучаснае польскае апавяданне: прадстаўнікі, творы, мастацкія 

тэндэнцыі. 

 

ПРЫКЛАДНЫ ПЕРАЛІК ПЫТАННЯЎ ДА ЗАЛІКУ 
 

1. Нацыянальна-гістарычная адметнасць прозы польскага рамантызму. 

2. Літаратурна-эстэтычная барацьба польскіх класікаў і рамантыкаў. 

3. Малая проза Ю.І.Краўэўскага: праблематыка, эвалюцыя лірычнага 

героя, мастацкія асаблівасці. 

4. Проза З.Красінскага. 

5. Гавэнда як нацыянальны жанр. 

6. Тэматыка і мастацкая адметнасць прозы Яна Ляма. 

7. Творчасць Э.Ажэшка. 

8.  Навелістыка Б.Пруса. 

9. Ідэйна-мастацкая адметнасць празаічных твораў Г.Сянкевіча. 

10. Проза “Маладой Польшчы”: мастацкія тэндэнцыі і прадстаўнікі. 

11. Ідэйна-мастацкая адметнасць прозы К.Пшэрвы-Тэтмаера. 

12. Жанрава-стылёвая адметнасць прозы Яна Каспровіча. 

13. Паэтыка твораў празаікаў-младапалякаў. 

14. Традыцыя і наватарства ў прозе В.Бэрэньа. 

15. Творчая індывідуальнасць Т.Міціньскага. 

16. Ідэйна-мастацкая адметнасць прозы С.Пшыбышэўскага. 

17. Жанрава-стылёвая спецыфіка малой прозы М.Канапніцкай. 

18. Асноўныя мастацкія тэндэнцыі ў польскай прозе 1920-30-ых гг. 

19. Мастацкая эвалюцыя У.Рэйманта. 

20. Тэорыя і практыка малой прозы М.Хараманьскага. 

21. Адметнасць творчай манеры, разнастайнасць прыёмаў, сістэма 

вобразаў у прозе М.Дамброўскай. 

22. Малая проза Я.Івашкевіча. 

23. Проза С.Жэромскага: жанравая адметнасць, багацце асацыяцый, тонкае 

паэтычнае майстэрства. 

24. Проза Б.Шульца і В.Гамбровіча. 

25. Адметнасць прозы З.Налкоўскай ў міжваенны перыяд. 

26. Асноўныя матывы, адметнасць мастацкай формы ў творах 

А.Сланімскага. 

27. Проза Е.Анджаеўскага. 

28. Багацце і разнастайнасць празаічнай творчасці Б.Ясеньскага. 

29. Мастацка-паэтычныя пошукі К.К.Бачыньскага 

30. Асноўныя мастацкія тэндэнцыі ў польскай прозе малых жанраў 1945-

1989 гг. 

31. Польская проза малых жанраў 90-ых-пач.ХХІст.: мастацкія тэндэнцыі і 

прадстаўнікі. 
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	- дэманстрацыю шматстайнасці рашэнняў большасці прафесійных задач і жыццёвых праблем;
	- творчую самарэалізацыю навучэнцаў у працэсе стварэння адукацыйных прадуктаў;
	- індывідуалізацыю навучання праз магчымасць самастойна ставіць мэты, ажыццяўляць рэфлексію асабістай адукацыйнай дзейнасці.
	2.Практыка-арыентаваны падыход, які мае на мэце:
	- засваенее зместу адукацыі праз рашэнне практычных задач;
	- набыццё навыкаў эфектыўнага выканання розных відаў прафесійнай дзейнасці;
	- арыентацыю на генерыраванне ідэй, рэалізацыю індывідуальных (групавых) студэнцкіх праектаў;
	-выкарыстанне працэдур, спосабаў ацэньвання, якія фіксуюць сфарміраванасць прафесійных кампетэнцый.
	3. Метад праектнага навучання, які мае на мэце:
	- спосаб арганізацыі вучэбнай дзейнасці студэнтаў, які развівае актуальныя для вучэбнай і прафесійнай дзейнасці навыкі планавання, самаарганізацыі, супрацоўніцтва і накіраваны на стварэнне асабістага прадукта;
	- набыццё навыкаў для рашэння даследчых творчых, сацыяльных і камунікатыўных задач.
	4.Метады і прыёмы развіцця крытычнага мыслення, якія ўяўляюць з сябе сістэму, якая фарміруе навыкі работы з інфармацыяй у працэсе чытання і пісьма; разумення інфармацыі як адпраўной, а не канчатковай кропкі крытычнага мыслення.


