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АНАЛІЗ МАСТАЦКАГА ТЭКСТУ Ў АДУКАЦЫЙНЫМ ПРАЦЭСЕ 

 

Пры вывучэнні літаратуры ў школе або ў ВНУ звычайна карыстаюцца 

вынікамі аналізу мастацкага тэксту па прычыне адсутнасці часу на дэталѐвы 

разгляд мастацкага твора ў адзінстве яго зместу і формы. Рыхтуючыся да 

лекцыйных або практычных заняткаў, выкладчык мае мажлівасць зрабіць 

інтэрпрэтацыю праграмнага літаратурнага твора на аснове варыянтаў яго 

вытлумачэння рознымі аўтарамі або на аснове ўласнага аналізу. 

Старшакласнікі або студэнты, як правіла, выкарыстоўваюць тое, што ѐсць, г. 

зн. толькі адзін варыянт аналізу і інтэрпрэтацыі мастацкага тэксту. Не дзіўна, 

што ў такіх абставінах у вучняў або студэнтаў замаруджваецца працэс 

развіцця іх крытычнага мыслення, амаль што не развіваецца ўменне ўступаць 

у дыялог ды падтрымліваць яго пры разглядзе літаратурнага твора. Як 

паказвае наш досвед у галіне паслядыпломнай адукацыі, настаўнікі-філолагі 

таксама маюць праблемы ў гэтай дзейнасці. Тыповымі недахопамі іх 

прафесійнага ўмення аналізаваць мастацкі тэкст з’яўляюцца павярхоўнасць, 

непаўната аналізу, прыўнясенне ў яго трактоўку меркаванняў і думак, якія не 

ўваходзяць у аўтарскую канцэпцыю, адыход ад аб’ектыўнага зместу ў план 

суб’ектыўных уяўленняў, перавелічэнне ролі сацыяльнага аспекту пры 

інтэрпрэтацыі, імкненне абмінуць літаратуразнаўчы, эстэтычны аспект, 

адразу разглядаць тэкст на ўзроўні школьнага падручніка. Стэрыятып так 

званага школьнага аналізу, які дзесяцігоддзямі фармаваўся ў педагагічнай 

свядомасці, калі настаўніку як бы не трэба было глыбока разумець 

мастацкую адметнасць літаратурнага твора, дастаткова было ўбачыць у ім 

тое, пра што па традыцыі трэба гаварыць вучням, безумоўна ж паўплываў на 

прафесійна-педагагічную культуру настаўніка-філолага, а значыць і на 

матывацыю яго дзейнасці. Такім чынам, навучанне аналізу мастацкага тэксту 

як асновы для самастойнага разгляду і ацэнкі літаратурнага твора або твораў 

іншых відаў мастацтва, наогул, як падмурак у працэсе авалодання культурай 

было і застаецца найважнейшай педагагічнай задачай на ўсім працягу 

развіцця і самаўдасканалення асобы: ад школы да паслядыпломнай адукацыі. 

Разгледзім больш падрабязна некаторыя асаблівасці аналізу мастацкага 

тэксту ў школе і ВНУ. 

У школьных праграмах па літаратуры фармаванню такога ўмення 

аддаецца належная ўвага.Тэкст як арганічнае спалучэнне слова, вобраза і 

эстэтычнага сэнсу разглядаецца ў якасці першакрыніцы для вытлумачэння 

пазіцыі пісьменніка і аб’ектыўнага значэння твора ў літаратурным працэсе, а 

ўменне аналізаваць мастацкі тэкст выступае важным паказнікам паспяховасці 

літаратурнай адукацыі. Разам з тым агульныя патрабаванні да яе вынікаў у 

старшых класах сфармуляваны ўсѐ яшчэ недакладна або і наогул не 

вызначаны. У праграме не вытлумачваецца сутнасць эстэтычнага падыходу 

да аналізу літаратурнага твора, не называюцца і не характарызуюцца тыя 

паказальнікі вучэбных дасягненняў школьнікаў, якія складаюць аснову 



пераемнасці літаратурнай адукацыі і могуць служыць крытэрыямі для 

выяўлення ведаў, уменняў і здольнасцей вучняў як у сярэдніх, так і старшых 

класах. А між тым самастойная праца вучня з мастацкім тэкстам, яго аналіз і 

інтэрпрэтацыя служыць найбольш эфектыўным вымяральнікам узроўню 

падрыхтаванасці па літаратуры як вучэбнай дысцыпліне. 

Найбольш востра праблема літаратурнага развіцця вучняў стаіць у 

сярэдніх класах школы, калі традыцыйны для айчыннай методыкі 

храналагічна-тэматычны прынцып адбору і структуравання навучальнага 

матэрыялу ўжо не «спрацоўвае», таму што ѐн мала што дае для фармавання ў 

вучняў эстэтычнай культуры, не дазваляе вычэрпаць ідэйна-мастацкае 

багацце літаратурнага твора, якое не змяшчаецца ў межах адной тэмы. 

Групоўка і размяшчэнне літаратурных твораў па прынцыпе аўтарскай 

прыналежнасці таксама тут не зусім прыдатная, бо вучні яшчэ недастаткова 

начытаныя для таго, каб адрозніваць пісьменнікаў па стылі ды цікавіцца іх 

творчым лѐсам. Таксама і жанравы аспект не ахоплівае сабой найбольш 

важныя адзнакі спецыфікі мастацкай літаратуры. У падмурак новага 

падыходу да літаратурнай адукацыі падлеткаў пакладзена думка акадэміка 

М. А. Лазарука пра тое, што літаратура ѐсць самадастатковая эстэтычная 

каштоўнасць, якая нясе ў сабе вялікі выхаваўчы зарад і не мае патрэбы ў 

штучнай прывязцы да іншых гуманітарных дысцыплін. Таму вартасці самой 

літаратуры, яе спецыфіка як мастацтва слова і з’яўляецца галоўным 

арыенцірам ў навучанні школьнікаў. У аснову структуравання і засваення 

зместу новага пакалення падручнікаў па беларускай літаратуры была 

пакладзена такая катэгорыя, як тып мастацкай творчасці (тып вобразнага 

мыслення, адлюстравання жыцця, спосаб абрысоўкі чалавечага характару, 

прынцып паказу рэчаіснасці). З усѐй разнастайнасці аспектаў разгляду 

літаратурнага твору былі выбраны тры роднасныя аспекты: «паэзія – проза», 

«эпас – лірыка»( роды літаратуры з іх жанрамі), «рамантычны і рэалістычны 

тыпы творчасці». Кожнае тэарэтыка-літаратурнае паняцце і цяпер падаецца ў 

вучэбнай кнізе не ізалявана, а ў пары з іншым, процілеглым, што актывізуе 

пазнавальную дзейнасць вучняў, а за галоўнымі, вызначальнымі для кожнага 

класа школы паняццямі цягнуцца іншыя, якія іх канкрэтызуюць, дапаўняюць, 

утвараючы пэўную сукупнасць, што з розных бакоў характарызуе 

літаратурную з’яву і надае адукацыі дыдактычна арганізаваны, упарадкаваны 

характар. 

Так, напрыклад, у аснову падручніка для 8 класа была пакладзена ідэя 

засваення вучнямі паняцця аб рамантызме і рэалізме ў літаратуры. 

Эксперыментальны падручнік-хрэстаматыя «Родная літаратура: 8 клас» 

(аўтары-складальнікі М. А. Лазарук, П. І. Лявонава) мае адмысловы змест і 

структуру, накіраваныя на больш усвядомленае разуменне вучнямі не толькі 

так званага прадметнага зместу літаратурных твораў, але і на засваенне 

неабходнага мінімуму ведаў пра тое, як яны «зроблены» пісьменнікамі. Для 

гэтага ўвесь час у пытаннях і заданнях да канкрэтнага твора, у артыкулах па 

аналізе і інтэрпрэтацыі гэтага твора, у тлумачэннях тэарэтыка-літаратурных 

паняццяў даецца спасылка на ўяўленні і веды, якія вучні набылі раней, у 



папярэдніх класах, але паспелі ўжо часткова забыцца пра іх. Толькі ў звязку 

са знаѐмым, з уласным чытацкім досведам падаюцца новыя 

літаратуразнаўчыя паняцці. І падаюцца ў такой паслядоўнасці, калі 

захоўваецца супастаўленне з толькі што засвоенымі паняццямі, з мастацкімі 

творамі, у кантэксце якіх яны засвойваліся, або, інакш кажучы, у святле 

пераемнасці, пастаяннага дыялогу паміж вобразамі, маўленчымі сістэмамі 

твораў, ідэйна-эстэтычнымі сэнсамі, аўтарскімі канцэпцыямі ці нават 

рознымі літаратурнымі кірункамі, стылямі. Так, напрыклад, творы 

М. Багдановіча «Апокрыф», стылізаваны пад біблейскі міф, «Страцім-

лебедзь», напісаны ў духу быліннага рэчытатыву, у якіх найбольш выразна 

для вучняў выявілася аўтарская фантазія, параўноўваюцца з яго вершам «У 

вѐсцы», які мае ўжо не такі ўзнѐсла-рамантычны характар, а вызначаецца 

большай рэалістычнасцю, бо ў ім рассыпана безліч выразных падрабязнасцей 

небагатага сялянскага жыцця. Параўноўваюцца сюжэты аднайменных 

рамантычных балад «Свіцязь» Яна Чачота і Адама Міцкевіча. Празаічная 

займальна-прыгодніцкая легенда У. Караткевіча «Маці Ветру» дазваляе 

пашырыць уяўленні вучняў пра рамантычны тып творчасці, бо ўвага 

канцэнтруецца тут не столькі на народных паданнях, як у Я. Чачота або 

А. Міцкевіча, колькі на сапраўдных гістарычных падзеях, дае мажлівасць 

увесці ў свядомасць вучняў першаснае ўяўленне пра гераічнае і трагічнае ў 

мастацтве. А паэма Янкі Купалы «Яна і Я», пададзеная ў супастаўленні з ужо 

вядомымі вучням яго рамантычнымі творамі «Курган» і «Магіла льва» 

дазваляе весці гаворку пра ідылічны бок мастацкасці. Структурным 

стрыжнем адукацыйнай цэласнасці вучэбнай кнігі стаў клопат пра асваенне 

вучнямі найважнейшых тыпаў мастацкай творчасці – рамантызму і рэалізму, 

якія ахопліваюць сабой творы розных літаратурных родаў і жанраў, прытым 

асвоіць не столькі з пазіцыі гісторыі літаратуры, колькі з патрэб станаўлення 

асобы чытача, задач маральна-эстэтычнага выхавання вучняў. Паняцці 

разглядаюцца тут яшчэ не як кірункі або мастацкія метады ў літаратурным 

працэсе, а як універсальныя тыпы мастацкай творчасці, якія праяўляюцца ў 

любым метадзе, што ўзнікае ў працэсе развіцця літаратуры. Асноўнае 

размежаванне паміж гэтымі тыпамі творчасці ідзе на ўзроўні разумення 

вучнямі высновы, што рэалізм – гэта жыццепадобныя формы ўзнаўлення 

жыцця, а рамантызму больш уласцівыя фантастычнасць, умоўнасць, 

незвычайнасць характараў і абставін. Паступовае, неабцяжаранае 

азнаямленне падлеткаў з агульнапрынятымі ў літаратуразнаўстве і эстэтыцы 

спосабамі мастацкага ўзнаўлення жыцця, аб размежаванні або спалучэнні 

адзнак рамантычнага ці рэалістычнага тыпаў творчасці ў эпасе, лірыцы, 

драме дазваляе зрабіць наступны крок у літаратурнай адукацыі вучняў: 

пазнаѐміць іх з паняццем пра гераічнае, драматычнае, камічнае ды пра іншыя 

эстэтычныя катэгорыі, што, безумоўна ж, спрыяе паглыбленню паняцця пра 

спецыфіку вобразнага адлюстравання або перастварэння жыцця ў мастацтве 

слова. Чалавеказнаўчы аспект прадмета – пазнанне свету і чалавека праз 

мастацкае іх адлюстраванне і ўспрыманне – забяспечваўся ў вучэбнай кнізе 

адборам такіх літаратурных твораў, якія даюць магчымасць шырокага агляду 



жыцця, пранікнення ў самыя разнастайныя яго сферы і найперш тыя, што 

звязаны з нацыянальным самапазнаннем, і адначасова далучаюць асобу да 

агульначалавечых каштоўнасцей. Вопытна-эксперыментальная праверка 

падручніка, наладжаная ў школах Беларусі Міністэрствам адукацыі і 

Нацыянальным інстытутам адукацыі, паказала, што 13-14-гадовыя падлеткі 

паспяхова засвойваюць нават такія даволі складаныя тэарэтычныя паняцці, 

як «сімвал», «стыль», «мастацкая ўмоўнасць», «камічнае», «трагічнае» ды 

іншыя праявы мастацкасці. 

На нашу думку, паспяховае засваенне як паняццяў, так і эстэтычнага 

зместу твораў становіцца магчымым пры ўмове неаднаразовага паўтарэння ў 

шматлікіх і разнастайных вучэбных сітуацыях. Так, напрыклад, для таго каб 

разуменне ідэйна-мастацкай вартасці твора набыло для школьнікаў асобасны 

сэнс, аўтарам-складальнікам падручніка, напэўна, недастаткова распрацаваць 

прадуманую сістэму пытанняў і заданняў да твораў і даць іх інтэрпрэтацыю 

ва ўласных артыкулах. Варта яшчэ змясціць у кнізе хаця б фрагменты з 

аўтарытэтных у літаратуразнаўстве выказванняў пісьменнікаў, крытыкаў, 

тэарэтыкаў літаратуры, словы і ацэнкі якіх па сваім змесце перагукваюцца з 

тымі, што прыводзяцца аўтарамі-складальнікамі, дапаўняюць і паглыбляюць 

іх. Такі даведачны раздзел падручніка, неад’емнай часткай якога з’яўляецца і 

«Слоўнік тэрмінаў», адыгрывае сваю функцыянальную ролю, з’яўляючыся 

матэрыялам для паўтарэння і сістэматызацыі атрыманых ведаў. 

Пры адборы зместу і структураванні дысцыпліны «Аналіз мастацкага 

тэксту» для студэнтаў-культуролагаў мы зыходзілі з таго, што мастацкі тэкст 

унікальны сам па сабе, што з ім магчымыя жывыя духоўныя зносіны як з 

выказваннем пэўнага аўтара, што праз тэкст можна ўспрыняць мастацкую 

задуму пісьменніка і адметнасць культуры, у якой ѐн жыў або жыве. Мэтай 

вучэбнага курса стала паглыбленне эстэтычнай культуры студэнта, які 

рыхтуецца выкладаць гуманітарныя дысцыпліны, удасканаленне яго ведаў 

пра змест, прыѐмы і метады аналізу як пра будучую складаную прафесійную 

дзейнасць, а таксама пра адметнасць літаратурнай спадчыны некаторых 

беларускіх і рускіх пісьменнікаў, развіццѐ ўмення аналізаваць паэзію і прозу. 

У такім выпадку навучальны матэрыял для практычнага курса адбіраецца з 

пазіцыі дыялогу культур, і, найперш, беларускай і рускай культуры. 

У метадычным плане такі крытэрый азначае папераменнае 

выкарыстанне на практычных занятках найлепшых у мастацкіх адносінах і 

разам з тым невялікіх па аб’ѐму твораў рускіх і беларускіх аўтараў, а таксама 

правядзенне дыялогу або вучэбных дыскусій на рускай ці беларускай мове, у 

адпаведнасці з мовай арыгіналу тэксту. Гэта дазваляе ўдасканальваць уменне 

студэнта своечасова пераключацца з адной блізкароднаснай мовы на другую, 

засвойваючы культуру маўлення, заўважаць, як сэнс слова або словазлучэння 

ці сказа ў мастацкім тэксце вагаецца ад прамых да пераносных значэнняў, 

ствараючы шматзначны і разнакаляровы свет спалучэння рэчаіснасці і 

дзівоснай фантазіі. Менавіта дзякуючы разгляду эстэтычнай маўленчай 

сістэмы кожнага аналізуемага тэксту, яго аўтар успрымаецца студэнтамі як 

прадстаўнік адметнай нацыянальнай культуры, асэнсоўваецца яго асабісты 



ўнѐсак у літаратуру. Сваѐ, асобнае месца ў мастацкай свядомасці студэнтаў-

культуролагаў пачынае займаць, напрыклад, Максім Танк з яго верлібрамі, 

А. Куляшоў з яго высокай культурай верша, што найярчэй увасобілася ў 

«Новай кнізе», Р. Барадулін з багаццем вобразна-выяўленчых сродкаў мовы, 

арганічным спалучэннем міфалагічна-фальклорных і біблейскіх матываў, не 

кажучы ўжо пра М. Багдановіча з яго разнастайнасцю лірычных жанраў і 

адпаведных ім страфічных форм. Разам з тым неверагодная змястоўнасць, 

сцісласць і выразнасць пушкінскай паэзіі і прозы, яго імкненне да свабоды і 

яе ўслаўленне, Ф. Цютчаў з яго філасофскім стаўленнем да прыроды і ўвагай 

да ўнутранага свету асобы ў яе няпростых стасунках з грамадствам, 

С. Ясенін, Б. Пастэрнак, Г. Ахматава, М. Цвятаева – кожны паэт у 

прывабнасці і непаўторнасці свайго стылю – усѐ гэта менавіта ў працэсе 

аналізу і інтэрпрэтацыі іх тэкстаў яшчэ і яшчэ раз перажываецца студэнтамі, 

узбагачае іх маральна-эстэтычны і грамадзянскі досвед, мацуе гісторыка-

патрыятычныя ўяўленні, спрыяе агульнаму развіццю асобы. Пры гэтым 

тэарэтыка-літаратурныя паняцці і тэрміны засвойваюцца ў іх 

функцыянальнай ролі, у «дзеянні». Разам з тым лепш асэнсоўваюцца 

некаторыя якасці, уласцівыя рускай або беларускай літаратуры, напрыклад, 

песенная аснова беларускай лірыкі, паэмнасць, характэрная для нашай 

літаратуры, усвядомленае або падсвядомае імкненне беларускіх пісьменнікаў 

выказаць свету нешта такое сваѐ, глыбока нацыянальнае, якога мала або 

зусім няма ў досведзе іншых народаў. Маем на ўвазе перш за ўсѐ прозу 

М. Гарэцкага, Кузьмы Чорнага, В. Быкава, В. Адамчыка, паэзію Янкі 

Купалы, П. Панчанкі, Р. Барадуліна. 

Такім чынам, прыведзеныя прыклады з практыкі навучання аналізу 

мастацкага тэксту школьнікаў і студэнтаў сведчаць пра актуальнасць 

праблемы і паказваюць магчымыя шляхі яе вырашэння. 

 


