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7565 АГУЛЬНАЯХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Актуальнасць дысептаныйнага даследавання абумо̂ л̂ена гало^^ным! 
мэтам! рэфармавання школьнай адукацыц у вышку ix рэалЬацы! пав!нна бьщь 
выхавана ^̂ себакова разв1тая, творчая, высокакулыурная асоба, здольная Jhiecui 
свой асаб1сты уклад у разв1ццб гумаштарна-духоунай культуры грамадства. 
Адз!н 3 дзейсных шляхоу л1таратурнага навучання - разв{ццб у вучняу уяуленняу 
пра жанравую спецыф!ку 1фаза!чных таорау з мэтай больш глыбокага 
спас10жэння жыццбва-пазнавальнага, гумашстычнага i эстэтычнага пафасу 
лггаратуры. 

Ва З^овах пашырэння масавай культуры, рэкламнай 1ндустры{, зтжэння 
статуса чытання асабл1ва значным бачыцца далучэняе школьшкау да складаных 
форм духовных набыткау чалавецтва - сучаснай беларускай прозы, 
прадстауленай творчасцю В.Быкава i В.Казько. Дзякуючы завостранай маральна-
фшасофскай праблематыцы, аповесщ i раманы беларусюх аут^ау, вывучаемыя 
у кантэксце нацыянальнай i сусветнай л1т^атуры (Я.Брыль, Ф.Дастаеусю, 
А.Камю), маюць высок! выхаваучы патэнцыял, ствараюць шырок{я магчымасш у 
фарм1раванш акгыунай жыццёвай пазщы! моладз!. 

Школьная практыка пераконвае у тым, што пры судакрананш з творам! 
В.Быкава i В.Казько у вучняу узшкае эмацыянальны водгук, яю, на жаль, часцей 
за ycS нельга л!чыць хфыкметай граматнага чытача. Прычьгаа заключаецца у 
х1сткасщ, павярхоунасш успрымання мастацкЬс вобразау. 1дэйна-тэматычны 
аспект выкладання прозы, яш у большасщ выпадкау традыцыйна прысуттчае у 
школе, не успрымаецца як аптымальны варыянт вырашэння праблемы, паколью 
ён не забяспечвае успрыманне твора у гармашчным адз!нстве зместу i формы 
(акцэнтуе увагу на змесце), а значьщь i не спрыяе працэсу паунавартаснай 
мастацкай камун!кацы1. Для глыбокага спасщжэння маральна-фшасофскай 
праблематыю прозы неабходна алора на нав)^овы фундамент, у якасщ якога 
выступаюць тэарэтыка-Л1таратурныя паняцщ, у т.л. жанр - цэнтральная 
л1таратуразнаучая катэгорыя. Адукахфыйная задача заключаецца у тым, каб, 
выкгфыстаушы эстэтычны патэнцыял жанравай спецыфш твора, пашырыць 
уяуленн! вучняу сярэдшх i старшых класау пра мастацк1я асабл1васщ л1таратуры, 
забяспечыць творчае прачытанне аповесцей i раманау. Тэгфэтычны аспект пры 
выкладанш прозы, не з'яуляючыся самамэтай, мае несумненную практычную 
значнасць i абумоул!вае не толью адукацыйныя, але i выхаваучыя мэты. 

АналЬ кантрольных зрэзау выяв1у, што веды школьткау па тэорьп 
л1тгфатуры шжэйшыя, чым патрабуе праграма. Канстатуючы эксперымент 
таксама пацвердзху, што слабае валоданне вучням! тэарзтыка-л1таратурным1 
паняццям!, у прыватнасщ, звязаным! з жанравай спецыф1кай прозы, сапрауды 
адмоуна уплывае на разумение вучням! праблематыю аналпуемых творау, ix 
мастацка-эстэтьгчнай сутнасц!, звужае выхава5?чы патэнцьЦл 1ур91»,\.дзд З̂'ГУРИАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
С Петербург 
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2 
Школьнш! не умеюць ацэньваць фармальныя i змястоуныя якасщ твора у ix 
адз1нстве, вылучаць стылёвыя асабл1васш прозы, мастацю кантэкст аповесцей, 
раманау. Павярхоунасць сфарм1раваных чытацк1х навыкау абумоул1вае той факт, 
што вучш i сярэдн1х, i старшых класау у пераважнай большасщ арыентуюцца на 
сюжэтную Л1таратуру, якая не патрабуе асабл1вых духоуных i штэлектуальных 
намаганняу для разумения мастацк{х вобразау. 

Жанр - трьгеалая аснова, якая дазваляе цэласна, с1стэмна, глыбока 
успрымаць праза!чны твор. Л1таратуразнауцы i метадысты (М.М. Бахщн, 
Дз.С. JlixaHoy, Г.М. Паспелау; В.П. Жураулёу, В.У. Гвашын, М.А. Лазарук i 1нш.), 
па-рознаму падыходзячы да разгляду пытання, тым не менш сыходзяцца у 
меркаванн!, што жанр мае несумненную тыпалапчную, семантычную i 
эстэтычную значнасць, ун1версальныя магчьпиасш у выяуленш траднцыйнага i 
наватарскага у творы, стылёвых асабл1васцей л1таратуры. 

Анало л1таратуразнаучага матэрыялу сведчыць пра пастаянную щкавасць 
навукоУцаУ (МЛ. М1шчанчук, A.M. Макарэв1ч, Л.Дз. С!нькова, I.C. Шпакоусй, 
А.С. Яскев1ч i Ьпп.) да пытанняу пазтыы i праблемы жанру, якая актыуна 
распрацоуваецца у беларускай навуцы на сучасным этапе. 

У дачыненн! да беларускай лтаратуры праблема с1стэмнага вывучэння 
праза1чных творау з ул1кам жанравай спецыф1к{ канчаткова не вьфашана. 
Неабходна пазбегнуць некаторай фрагментарнасщ у падыходах да анал1зу 
мастацкай прозы у сярэдтх i старшых класах, акрэсл1ць яе канцэптуальнае 
значэнне. Сучасны стан выкладання л1таратуры актуал1завау патрэбу далейшай 
распрацоую азначанай праблемы у напрамку асэнсавання тэарэтыка-
метадалапчных асноу вывучэння сучаснай беларускай прозы, а таксама 
практычных рэкамендацый для настаушкау сярэдн1х школ, што у сваю ч^)гу 
падкрэсл1вае значнасць праробленага даследавання. 

СУВЯЗЬ работы з навуковым! праграмамк тэмам!. Даследаванне 
грунтуецца на палажэннях "Канцэпцы! рэформы агульнаадукацыйнай школы у 
Рэспубл1цы Беларусь" (1996), "Канцэпцы! рэф^мавання л1таратурнай адукацы!" 
(1996), "Канцэпцьп выхавання дзяцей i навучэнскай моладз1 у Рэспублщы 
Беларусь" (2000) i непасрэдна звязана з навукова-даследчым! тэмам!, яия 
выконвалюя у лабараторы! тэорьп i методыю навучання мовам i лтратуры 
Нацыянальнага !нстытута адукацьи: 
1. "Педагапчнае праектаванне складу i структуры зместу адукацьп па 

беларускай i рускай л1таратуры у сярэдняй агульнаадукацыйнай школе з 
12-гадовым навучаннем" (1997 - 1999 гг., дзяржауны рэпстрацыйны нумар 
19973844). 

2. "Навукова-метадычнае i дыдактычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу у 
школе 3 12-гадовым навучаннем" (2000-2003 гг., дзяржауны рэпстрацыйны 
нумар 200013115). 
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Мэта даследавання - распрацаваць методыку вьгеучэння у 7 - 11 класах 
праза1чных творау сучаснай беларускай Л1таратуры на аснове ix жанравай 
спецыфЬа. 

Зыходзячы 3 мэты даследавання, неабходна было вырашыць наступныя 
заданы: 
1. Праанал1заваць фшасофскую, л1таратуразна5^1ую, пс1халапчную, 

метадычную л1таратуру з мэтай выявления ступет распрацаванаси! 
праблемы вывучэння праза1чных творау на аснове жанравай спецыфЬс! у 
сярэдняй школе. 

2. Выяв1ць узровень ведау i уяуленняу вучняу сярэдн1х i старшых класау пра 
жа1фавыя асабл1васш мастацкай прозы В.Быкава i В.Казько. 

3. Вызтачыць умовы, пры ятх разв1щ1б ведау i уяуленняу школьткау пра 
творы беларускай прозы У ix жанравай спеш>1ф11№1 з'яуляецца найбольш 
дзейсным. 

4. Распрацаваць навукова абгрунтаваную методыку вьгеучэння аповесцей i 
раманау В.Быкава i В.Казько з ул{кам жанру у 7 -11 класах. 

5. Правесщ вопытна-эксперьшентальную праверку прапанаванай методык! i 
падрыхтаваць для настаун1кау агульнаадукацыйных школ метадычныя 
парады па вывучэнн! беларускай прозы на аснове жанравай спецыфш у 
сярэдшх i старшых класах. 
Аб'ект даследавання - працэс вывучэння праза1чных творау сучаснай 

беларускай Л1таратуры на аснове жанру У 7 - И класах сярэдняй школы. 
Прадмет даследавання - методыка вывучэння праза1чных творау В.Быкава 

i В.Казько 3 улисам жанравай спецыф1к1 у 7 - 11 класах сярэдняй школы. 
Гшотэза даследавання. Вывучэнне праза1чных творау сучаснай беларускай 

Л1таратуры у жанравай спецыф!цы у 7 -11 класах будзе эфектыуным пры умове: 
а) засваення школьшкам! цэласнай С1стэмы прыкмет, як1я вызначаюць 

жанравую спецыф1ку твора (тэматыка, кампаз1цыя, мастацкая дэталь, моунае 
афармленне, эстэтычны фон, стыль, творчы метад); 

б) сфарм1раванасщ уменняу вучняу спалучаць гэарэтычны анал1з твора з 
высвятленнем праблематык!, !дэйна-маральнага зместу, аутарскай паз1цы1; 

в) вьпсарыстання спецыяльнай методыи вывучэння праза1чных творау 
В.Быкава i В.Казько у жанравай спецыф1цы на Уроках беларускай лтратуры, 
аснову якой скяадаюць творчы i с1стэмны прынцыпы навучання, а таксама 
паэтапная (прапедэутычны - 7 клас, асноуны - 9 клас, заключны - И клас) 
работа, нак1раваная на фарм1раваине духоуна багатай асобы, зарыентаванай на 
агульначалавечыя каштоунасщ. 

Метадалопя i метады даследавання. 
Метадалапчныя асновы даследавання вызначаюцца: 

- фшасофск1м1 палажэнням! аб рол! мастацгва як эстэтычнай с1стэмы у 
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фарм1раванн1 светапогляду i духоунага патэнцыялу асобы (Г.В. Гегель, 
Ф.В.Шэл1нг, М.М. Бахщн, Ю.Б. Борау, Р.Барт, X. Артэга-1-Гасет, М.Б. Храпчанка 
i шш.); 
- тэорыяй pa3Binjw асобы, распрацаванай у ncixanorii (Л.С. Выгоцк!, 
Г1.Я. Гальперын, В.В. Давыдау, A.M. Лявонцьеу); 

л1таратуразнаучым1 канцэпцыям! пра жанравую спецыф1ку прозы 
(В.М. Жырмунсю, Дз.С. Л1хачоу, Г.М. Паспелау, В.М. Фрэйдэнберг, 
Г.Л. Няфапна; В.П. Жураулёу, В.А. Каваленка, М.А. Лазарук, A.M. Макарэв!ч, 
M.I. Мшчанчук, А.С. Яскетч i inni.); 
- навуковым прынцьшам апоры на мастацкую, у т.л. жанравую, спецыф^ку 
Л1таратуры у яе школьным выкладанн! (В.В. Галубкоу, У.Г. Маранцман, 
Н.Д. Малдауская, З.Я. Рэз; I.I. Замощн, A.I. Бельсй, В.У. Гвашын, В.Я. Ляшук, 
A.I. Лугоусю, M.I. Мшланчук, Т.Ф. Мушынская, Н.Б. Рашэтткава, 
I.M. Слесарава); 
- праграмам! па разв1цщ нацыянальнай сктэмы адукацьй ("Канцэпцыя 
рэфармавання агульнаадукацыйнай школы Рэспублш! Беларусь", "Канцэпцыя 
рэфармавання лкаратурнай адукацы!"). 

Метады даследавання: тэарэтычны анал1з фшасофскай, пс1холага-
педагапчнай, л1таратуразнаучай i метадычнай Л1таратуры у аспекце пастауленай 
праблемы, вывучэнне педагаг1чнага вопыту настаушкау, aнaлiз сучаснага стану 
выкладання л1таратуры у школе, праграм i падручшкаУ; наз!ранне за 
педагаг1чным працэсам агульнаадукацыйнай школы, анкетаванне, канстатуючы 
педагаг1чны эксперымент, фарм1руючы педагапчны эксперымент з мэтай 
апрабацьп прапанаванай методык!, колькаснае i якаснае абагульненне вышкау 
эксперыментау. 

Навуковая нав1зна i тэарэтычная значнаспь атрыманых вын1каУ 
заключаюцца У наступным: 
- вызначана праблемная насычанасць i выхаваучы патэнцыял творау В.Быкава 
( 7 - 1 1 класы), В.Казько (11 клас) з ул1кам эстэтыка-фшасофскай i жанрава-
стылёвай спецыфш беларускай прозы; 
- выяулена роля жанравай cпeцыфiкi праза1чнага твора у забеспячэнш 
сютэмнасщ, упарадкаванасщ, дастатковасщ, 1нфармацыйнай насычанасщ 
л1таратуразнаучай адукацы! школьшкау; 
- сктэматызаваны тэарэтыка-л1таратурныя паняцщ (тэматыка, кампаз1цыя, 
мастацкая дэталь, моунае афармленне, эстэтычны фон, стыль, творчы метад), 
звязаныя 3 жанравай характарыстыкай твора, у дачыненш да сярэдн1х i старшых 
класау; 
- абгрунтаваны, сктэматызаваны i пашыраны спосабы i метады працы над 
праза1чньт1 творам! на аснове жанравай спецыф1к1; 
- распрацавана i эксперыментальна праверана методыка вывучэння аповесцей i 
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5 
раманау В.Быкава i В.Казько (7-11 класы) i ix жанравай спецыф^и у аспекце 
Удасканалення л1таратурнага навучання, павышэння яго эфекты^насш i 
дзейснасщ у фарм!раванш рознабакова разв1тай, высокаадукаванай асобы. 

Практычная значнаспь атрыманых вынжаУ заключаецца у выкарыстаньп 
на узроун! навукова-метадычнага забеспячэння выкладання курса беларускай 
л1таратуры у сярэднк i старшых класах; павышэнш якасщ л1таратурнай 
адукацы! i узроуню л1таратурнага развщця вучняу сярэдшх i старшых класау 
шляхам высвятлення Узаемасувяз! памЬк формай i зместам праза^чных творау, 
што выяуляещи у структурна-жанравай спецыф1цы мастацкага тэксту; ва 
Удасканаленш методык! навучання сучаснай беларускай л1таратуры; у 
распрацоуцы для настаушкау агульнаадукацыйных школ метадычных парад 
адносна зместу i спосабау работы па фарм1раванн1 у вучняу 7 - 1 1 класау 
уяуленняу пра жанравыя асабл1васщ беларускай прозы. 

Вышю могуць быць выкарыстаны настаун1кам1 школ на Уроках л1таратуры; 
пры распрацоуцы праграм, вучэбных, вучэбна-метадычных дапаможн!кау, 
падрыхтоуцы спецкурсау, спецсем1нарау па методыцы выкладання л1таратуры на 
фиталапчных факультэтах ВНУ, у педкаледжах, на курсах павышэння 
квал1фцсацы1 настаун1кау. 

Сацыяльна-эканам1чная значнасць атрыманых вын1каУ. Выкананая 
праца садзейн1чае 1нтэнс1фшацы1 працэсу вывучэння беларускай Л1'таратуры у 
агульнаадукацыйнай школе, павышэнню Узроуню л1таратурнага i рознабаковага 
разв1цця вучняу. 

Асноуныя палажэнн! дысертацыь як!я выносяцца на абарону. 
1. Вывучэнне сучаснай беларускай прозы В.Быкава i В.Казько з ул1кам 

эстэтыка-фшасофскай i жанрава-стылёвай спецыф1к1 вучням! сярэдшх i старшых 
класау забяспечвае працэс гарман1зацьп асобы, здольнай чуйна успрыняць i 
глыбока асэнсаваць л1таратурны твор, ацан!ць у 1м узаемасувязь з'явы i сутнасц!, 
зместу i формы, агульнага i адз1нкавага; разв1вае гнуткасць мыслення 
школьн1кау, дапамагае намещць праграму самаудасканалення. 

2. Жанравы падыход да вьгеучэння сучаснай беларускай прозы дазваляе 
пабудаваць мадэль комплекснага авалодання i асэнсавання праза1чных творау 
праз паняцщ, як1я: 1) дэманструюць змест, структуру твора (тэматыка, 
кампаз1цыя, мастацка-выяуленчыя сродк!), 2) xapaKrapbisjToub асабл1васц! 
мастацкай спецыфж! Л1таратуры (эстэтычны фон), 3) асвятляюць кантэкст 
пстарьшнага працэсу (творчы метад, мастацк! напрамак, стыль у ix 
тыпалапчным значэнн!). Такая шматстайнасць тэарэтыка-лтаратурных 
паняццяу, звязаных з жанрам, дае магчымасць выкарыстання розных аспектау 
Л1таратуразнауства (!дэйна-эстэтычны, псторыка-генетычны, псторыка-
функцыянальны i тьгаалапчны) пры анал1зе аповесщ, рамана. Жанр, 
з'яуляючыся зыходнай (м1н1мальнай) навуковай асновай выкладання прозы, 
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спрыяе таму, каб ахашць макс1мальную колькасць л1таратурных фактау i з'яу, 
што дазваляе усебакова, у працэсе падрабязнага анал1зу вывучыць праза1чны 
твор на узро^н! сярэдняй школы. 

3. Вывучэнне сучаснай беларускай прозы В.Быкава i В.Казько неабходна 
ажыццяуляць па спецыяльнай методыцы, аснову якой складаюць: жанравая 
спецыф1ка твора, 1нтэгратьф1ыя сувяз! (л1таратура-эстэтыка, Л1таратура-
фшасоф1я, л1таратура-мова), псторыка-генетычны, псторыка-функцыянальны, 
тыпалапчны падыходы, творчы i с1стэмны прынцыпы навучання, паэтапная 
(прапедэутычны - 7 клас, асно^ны - 9 клас, заключны - 11 клас) работа, 
наираваная на разв1ццё вуснай i тсьмовай мауленчай дзейнасщ вучняу, 
пашырэнне ix самастойнай працы у авалоданш i асэнсаванн) праза1чных творау, 
змест як1х фарм1руе духоуна багатую асобу, зарыентаваную на 
агульначалавечыя каштоунасщ. 

Асабкты Уклад дысертанта. Даследаванне уяуляе сабой вышк самастойнай 
працы. Асабюты уклад заключаецца у праведзеным аналЬе фшасофскай, 
лтаратуразнаучай, пс1халапчнай, педагаг1чнай i метадычнаи Л1таратуры па 
даследуемай праблеме; у стварэнш эксперыментальнай базы даследавання; у 
падрыхтоуцы навуковых матэрыялау для правядзення вопытна-
эксперыментальнай работы па вывучэнн! школьткам! сучаснай беларускай 
прозы на аснове жанравай спецыфш; у распрацоуцы i эксперыментальнай 
праверцы методыи вывучэння аповесцей i раманау В.Быкава i В.Казько У ix 
жанравай спецыф1щ>1 i з ул1кам 1нтэгратыуных сувязей (л1таратура-эстэтыка, 
л1таратура-фшасоф1я, л1таратура-мова), што садзейн1чае авалоданню i 
асэнсаванню вучням! праза1чных творау сучаснай беларускай л1таратуры. 

Апрабацыя вын1кау дысертацьп. Матэрыялы i палажэнн! даследавання 
абмяркоувал1ся: 1) на м1жнародных канферэнщ>1ях "Славянсия л1таратуры у 
кантэксце сусветнай" (MIHCK, 2001), "ГНсьменшк - мова - стыль" (Мшск, 2001), 
рэспубл1канск1х мемарыяльных чытаннях "Навукова-педагаг1чная i 
л1тара'1уразнаучая спадчына акадэм1ка М.А. Лазарука" (Мшск, 2001), 
рэспублканскай канферэндаг! "Актуальныя праблемы л1таратурнай адукацы! на 
сучасным этапе рэформы школы" (Мшск, 2003), 2) м1жвузаускай навукова-
метадычнай канферэнцьп, прысвечанай 5-годдзю заснавання фи11яла БНТУ 
1. Баранав1чы (Баранав1чьг, 2002), 3) пасяджэннях секцьп сацыяльна-
гумаштарных дысцыпл1н у ф1л1яле Беларускага нацыянальнага тэхн1чнага 
ушверстта г. Баранав1чы (Баранав1чы, 2002), 4) семгаары дьфэктарау школ 
Клецкага раёна (2003), 5) у лабараторьп тэорьй i методыю навучання мовам i 
л1таратуры Нацыянальнага 1нстытута адукацьп (MIHCK, 2003). АсноУны змест 
дысертацы! апубл1каваны у манафафН "Праблема вывучэння жанравай 
спецыф1к1 праза1чных творау на уроках беларускай л1таратуры у 11 класс" 
(MincK: УП "Тэхнапрынт", 2003), метадычным дапаможн1ку "Беларуская 
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7 
л{таратура у школе: вывучэнне сучаснай прозы у старшых класах" (MIHCK: 
УП "Тэхнапрынт", 2003), навуковых i навукова-практычных часотсах "Роднае 
слова", "Беларуская мова i л1таратура у школе", "Весшк МДУ 1мя А.Куляшова". 

Матэрыялы дысертацьп выкарыстоувалкя аутарам на лекш.1йньк i 
практычных занятках па беларускай л{таратуры на падрыхтоучым аддзяленш 
фшяла БИТУ г. Баранав1чы. 

Апублисаванаспь вынисаУ дысертацы!. Па тэме дысертацьп апубл1кавана 
10 работ, у тът лщ: манаграф1Я "Праблема вывучэння жанравай спецыфш 
праза1чных творау на Уроках беларускай лтратуры у И класе", метадычны 
дапаможшк "Беларуская л1таратура у школе: вывучэнне сучаснай прозы у 
старшых класах", 3 артыкулы у навуковых i навукова-метадычных часотсах, 
4 артыкулы у навуковых збортках, 1 тэз1сы даклада навукова-метадычнай 
канферэнцы!. Агульны аб'бм апублшаваных матэрыялау 160 старонак. Усе 
работы натсаны без сааутарства. 

Структура дысертапьп. Дысертащ>1Я складаещ» з агульнай характарыстьш 
работы, 3 глау, высноу па главах, заключэння, cnicy выкарыстаных крынщ 
(152 найменш), дадаткау. Поуны аб'бм дысертацы! складае 114 старонак, у тым 
л1ку 10 старонак займае cnic выкарыстаных крышц, б - дадатк!. 

АСНО^НЫ ЗМЕСТ ДЫСЕРТАЦЬП 
У агульнай характарыстыцы работы абгрунтоуваюцца актуальнасць 

выбранай тэмы, яе тэарэтычная i практычная значнасць, вылучаецца ппотэза, 
сфармуляваны мэта, задачы даследавання, палажэнт, што выносяцца на 
абарону. 

У першай главе "JliTapaxypasHayHbiH i пс1холага-педагаг1чныя асиовы 
вывучэння сучаснай беларускай прозы у школе" асэнсоуваецца праблема 
жанрава-мастацкай спецыф1к1 праза1чных творау у фшасоф!!, эстэтыцы, 
л1таратуразнаустве, высвятляецца пс1холага-педагапчны i метадычны аспект 
пытання вывучэння прозы праз прызму жанру у 
7-11 класах. 

Дзякуючы ушверсальнай магчымасщ адлюстроуваць тыпалапчную i 
семангычную сутнасць твора, жанр трывала увайшоу у навуковы ужытак. Сярод 
1ншых тэарэтыка-л1таратурных паняццяу у школьнай праграме па беларускай 
л1таратуры (М1нск, 2002) родава-жанравай с1стэме адведзена прыкметнае месца. 
Па сугнасщ, менав1та жанр вызначае лопку вывучэння праграмнага матэрыялу: у 
сярэдшм звяне - на З̂ зроуш паэтыю твора, у старшых класах - стылёвых 
адметнасцей прозы. На нашу думку, так! падыход да канцэпцы! школьнага 
выкладання л1таратуры з'яуляецца абгрунтаваным i заканамерным. Так, у 
пераважвай большасщ даследчык! (М.М. Бахщн, Ю.Б. Борау, Г.М. Паспелау, 
М.В. Палякоу, A.M. Фрэйдэнберг, В.П. Жураулёу, В.У. 1вашын, М.А. Лазарук, 
M.I. Мппчанчук, A.M. Макарэв!ч, I.C. Шпакоуси i {нш.) вызначаюць жанр як 
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8 
умову, якая дазваляе пабудаваць эфектыуную мадэль успрымання i разумения 
л1таратурнага твора. 

Складанасць паняцця жанру, розньм падыходы да разумения яго сутнасщ у 
MHoriM абумоул1ваюць той факт, што у школьнай практыцы пры вызначэнн! 
жанравай спецыфк! прозы (аповесць, раман) школьтк! карыстаюцца колькаснай 
характарыстыкай (аб'ём твора). Як паказал! праведзеныя даследаванн!, методыка 
працы 3 л!таратурным тэкстам ва умовах, кал! жанр ператвараецца у фармальную 
адз!нку вьшярэння, з'яуляецца неэфектыунай. Неабходна мець на увазе, што на 
сучасным этапе разв!цця мастацгва, арыентуючыся на колькасныя параметры, 
часта нават фармальна немагчыма высветл!ць жанравую спецыф!ку прозы, не 
кажучы пра эстэтычную ! семантычную сутнасць аповесц!, рамана. Па сваей 
прыродзе жанр з'яуляецца канан!чнай, устойл!вай формай, аднак у апоши! час 
наз!раецца в!дазмяненне ! актыунае узаемадзеянне жанравых структур, што 
праяуляецца у наступным: 
а) родавыя перакрыжаванн! у межах аднаго твора (напрыклад, драматызаваная, 
л!рычная проза); б) жанравы рух у межах прозы: узаемадзеянне жанравых 
прынцыпау апавядання i аповесц!, аповесц! i рамана, т. зв. раман!зацыя 
праза!чных творау; в) дынам!ка у межах аднаго жанру (аповесць бытавая, 
сацыяльна-бытавая, пс1халаг!чная, л!рычная ! !нш.). 

Працэс узаемадзеяння розных л!таратурных жанрау адзначаны у працах 
М.М. Бахщна, П.К. Дзюбайлы, I.C. Шпакоускага. Наз!ранне за жанрам як 
адкрытай формай, што знаходз!цца у пастаянным руху, разв!цц!, дазваляе 
набл1з!ць школьнае выкладанне л!таратуры да канцэптуальнасц!, якая грунгу-
ецца на разуменн! вучням! стьшёвых асабл!васцей прозы. 

Праблема жанру - тэта выяуленне с!стэмы прымет, як!я дэманструюць 
тыпалаг!чную цэласнасць ! семантычную сутнасць твора. Асобныя вучовыя 
(Г.Паспелау) л!чаць, што характарыстыка жанру заключала перш за усб у змесце 
твора, "яго пстарычным аспекце"; !ншыя (Артэга-!-Гасет) вызначаюць жанр як 
асобную эстэтычную катэгорыю, скрайняй паз!цы! уласщвы пошук тольк! 
фармальных паказальн!кау (жанр як знешняя схема шсьма). Традыцыйны пункт 
гледжання на жанраваутваральныя фактары абатраецца як на асабл!васц! 
зместу, так ! формы твора, дакладней, гаворка !дзе пра жанр як "генную 
ираграму", якая праяуляецца ! у змесце,! у форме мастацкага тэксту. Даследчык! 
адзначаюць, што градацыю жанравых форм неабходна звязваць ! са зменам! 
семантычнага ядра, ! з прынцыпам! кампаз!цы!, сродкам! паэтычнай выразнасц!. 
"Асноуныя характарыстык! жанру, так сказаць, яго апорныя части, тэта: 
1) эстэтычная аснова аднос!н да рэча!снасц!; 2) абхват рэча!сиасц! (апавяданне -
раман); 3) тып выкладу (апавяданне, ап!санне, дыялог); 4) кампаз!цыйная 
структура (роля дзеяння, персанажау, абстав!н); 
5) характар арган!зацы1 слоунай ткан!ны (рытм, !нтанацыя, тропы ! г. д.)" 
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(М. Палякоу). 
Таюм чынам, в1давочна, што жанр сапра^ды з'я^ляецца ун1версальнай 

характарыстыкай аповесцей, раманау. Ён звязаны з розным! трупам! тэарэтыка-
л1таратурньгх паняццяу, ус!м! аспектам! л!таратуразнауства (эстэтьгчным, 
тыпалапчным, псторьпса-генетычным, псторыка-функцыянальным). 

Разгледжаныя тэарэтыка-метадалапчныя падыходы поунасцю не 
вычэрпваюць праблему жанру, аднак даюць магчымасць навукова абгрунтаваць 
асновы фарм!равання паняцця пра жанр пры вывучэнн! сучаснай беларускай 
прозы у 7-11 класах. 

Трывалую метадалапчную аснову для распрацоук! с!стэмнага вывучэння 
аповесцей i раманау склал! працы выдатных вучоных-метадыстау 
В.В. Галубкова, В.Г. Маранцман, 3.1. Рэз, Н.Д. Малдаускай, I.I. Замощна i !нш.; 
ул!чаны таксама вопыт, прадстаулены у сучасных метадычных дапаможшках, 
школьнай практыцы. Вызначальньш моментам стал! асноуныя прынцыпы 
Канцэпцы! рэфармавання л!таратурнай адукацы! (М!нск, 1996), змест якой 
бачыцца у выхаванн! асобы як сэнсавай катэгоры! - творчай, паз!тыуна 
свабоднай, падрыхтаванай да жыцця у зменл!вым свеце, успрымальнай да 
духоуных каштоунасцей! !дэй гумашзму. 

У другой главе "Узровень ведау i уменняу вучняу пра жанравую 
спецыф!ку праза1чных творау праанал!заваны праграмы ! падручшк! па 
беларускай л!таратуры, атсаны вопыт канстатуючага эксперыменту 
(7-11 класы СШ № 2, 3 г. Клецка, Грыцэв!цкая, Заастравецкая, С!няуская СШ 
М!нскай вобласц!, слухачы падрыхтоучага аддзялення БНТУ, ф!л!ял 
г. Баранав!чы; 320 вучняу i слухачоу), ям паказау, што вучн! маюць больш 
разв!тыя уме1ш! анал!зу прозы павобразным шляхам, "услед за аутарам". Разам з 
тым на н!зк!м узроуш знаходзяцца уменн! i навык!, звязаныя з катэкстуальнай 
мастацкай ацэнкай творау. Анал!з анкетных пытанняу засведчыу, што школьн!к! 
старшых класау часцей за усё не гатовы успрымаць маральна-ф!ласофскую прозу 
(77 % 3 248 апытаных), што пры чытанн! вучняу 7-11 класау ц!кав!ць тольк! 
займальны сюжэт (50,6 % ) . У вышку, !дучы ад тэматык! успрымання, вучн! 
сярэдн!х! старшых класау мяркуюць, напрыклад, аб прозе В.Быкава як "аповесц! 
пра вайну", што выяуляе абмежаваны погляд на творчасць гасьменшка. 
Жанравая спецыф!ка твора дазваляе набл!з!ць вучняу да абагуленага, цэласнага, 
глыбокага разумения прозы, выяв!ць асабл!васц! паэтык! твора, стылю 
п!сьменн!ка, мастацкага напрамку у цэлым, таму невыпадкова, што у школьнай 
праграме (М!нск, 2002), метадычным забеспячэнн! гэтай праграмы (падручн!к! 
для 7, 9, И класау) жанр займае цэнтральнае месца сярод !ншых тэарэтыка-
л!таратурных паняццяу, вызначае лопку вывучэння матэрыялу ! у сярэдн!х, ! у 
старшых класах. 

У трэцяй главе "Метадычная С1стэма вывучэння праза1чных творау у 
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10 
жанравай спецыф!цы на 5̂ роках беларускай л!таратуры 3̂  7 - 11 класах 
(фарм!руючы эксперымент)" адлюстравана вопытна-эксперыментальная 
работа (СШ № 2, 3 г. Клецка, Грыцэв1цкая, Заастравецкая, С1няуская СШ 
М1нскай вобласщ, слухачы падрыхтоЗ^ага аддзялення БНТУ, фш1ял 
г. Баранав1чы) i яе вышк1, раскрываецца змест, прынцьгпы, формы, метады i 
прыёмы, як1я забяспечваюць канцэшуальнае вывучэнне у 7 - 11 класах сучаснай 
беларускай прозы (творчасць В.Быкава, В.Казько). Мэта заключалася у 
выя^ленн! i Удасканаленн! аптымальных шляхоу i спосабау вывучэння 
школьшкам! сучаснай беларускай прозы на аснове яе мастацка-эстэтычнай 
спецыф1к1 i жанравай дэфтцы!. Ул1чваючы зацкауленасць вучняу аповесцям! i 
раманам! (пераважная щкавасць да прозы - 55%, л1рыю - 22%, драмы - 23%) i 
неабходнасиь разв1цця л1таратурнага густу школьткау, навучальныя мэты был! 
сфармуляваны на матэрыяле прозы В.Быкава i В.Казько. Анал{з дапауня^ся 
TBopaMi Я.Брыля, Ф.Дастаеускага, А.Камю. 

У працэсе эксперыменту мы !мкнулюя выяв!ць: 
1. Актуальнасць прапанаванай праграмы для вучняу 7 - И класау 

агульнаадукацыйных школ. 
2. Эфектыунасць заняткау па разв!щн эстэтычных ацэнак школьткау; 
паглыбленне тэарэтыка-Л1таратурных ведау у гал1не жанравай спецыф1к1 
праза1чных творау, павышэнне щкавасщ да сучаснай беларускай прозы. 

Пры гэтым вырашалюя наступныя задачы: удасканальваць як 
!нтэлектуальную, так i пачуццёвую сферу дзейнасщ школьншаУ; пашыраць 
досвед адносна беларускай Л1таратуры у кантэксце еурапейскай; стымуляваць 
арыпнальнасць мыслення; паглыбляць гуман!стычны светапогляд асобы. 

Крытэры!, па яих ацэньвал1ся вын1к1 вопытнай работы, наступныя: а) аб'ём, 
устойл1васць, глыб!ня ведау аб праза!чных жанрах (аповесць, раман) i мастацкай 
прыродзе прозы; б) умение ажыццяуляць спалучаны аналЬ зместу i формы 
праза1чнага твора; в) прыходз1ць да высноу канцэтуальнага характару пра 
творчасць пкьменнка, разумець твор у разнастайных мастацк1х кантэкстах; 
в) валоданне тэарэтыка-л1таратурным! паняццям!; г) здольнасць самастойна i 
арыпнальна мысл!ць, лапчна выказваць думк! у вуснай i шсьмовай формах. 

Эксперыментальнае навучанне было аргашзавана таюм чынам, каб 
развшаць эстэтычнае успрыманне вучняу праз выкарыстанне мастацкага 
патэнцыялу жанру. Найважнейшым элементам жанру аповесщ В.Быкава 
з'яуляецца трагедыя, якая у XX стагоддз! як л1таратурны жанр амаль зшкла, але 
як элемент жанру i эстэтычная катэгорыя прысутн1чае у мнопх творах. Каб 
папярэдз1ць павярхоунае Успрыманне трапчнага у творчасщ В.Бьпсава, вучш 
эксперыментальных 11 класау знаёмшся з трапчным як навуковым паняццем у 
форме лекцьп, пасля якой па тэме аргашзоувауся урок-семшар па аповесщ "Знак 
бяды". 
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Жанравая спецыфка праза1чнага твора дапамагае выяв1ць асабл!васщ 

творчага метаду i стылю гасьменшка. Аповесщ В.Быкава вывучал{ся як узоры 
рэал1стычнага тсьма, пры гэтым праводзшся паралел! з рускай клас1чнай 
л1таратурай - прозай Ф.Дастаеускага. Жанравая аснова аповесцей беларускага 
шсьменшка прадста5>лялася не тольк! як рэал1стычная, але i у рэчышчы 
экз1стэнцыял1зму. За^важым, што матэрыял выкладауся старшакласшкам 
даступна, з выкарыстаннем навучальнай табл1цы пра сутнасщ> экзктэнщ.1йнага 
светапогляду. У якасщ жанравай асновы парауноувалася трапчнае гучанне 
прозы В.Быкава i А.Камю. Плённасць абранага падыходу засведчьш! вусныя 
адказы вучняу i тсьмовыя выказвант на тэму "Экз1стэнцыял1зм у творчасщ 
В.Быкава". Эксперымент паказаУ, што вывучэнне прозы у яе жанравай 
спецыф1цы 3 апорай не на тэматычную, а стылёвую характарыстыку схфыяе 
1нтэнс1ф1кацьп л1таратурнай адукацьп i у сярэдшх, i старшых класах. 

У ходзе эксперыменту был! выяулены магчымасщ' працы з жанрам на 
Узроут паэтыю твора, якая з'яуляецца прадметам тэарэтычнага засваення 
л1таратуры у сярэдшх класах (аповесщ В.Быкава "Жураул1ны крык", "Аблава"), 
аднак мэтазгоднасць такога падыходу в1давочная i на заключным этапе 
школьнай адукацы!. Спецыф1ка вывучэння праза!чных жанрау у старшых класах 
вымагае не стольй вызначэнне агульнай разнав1днасщ жанру (аповесць, раман), 
кольк! ЯГО гадыв1дуальнай прыкметы у канкрэтным творы. Таму пры вывучэнн! 
прозы В.Быкава раб1уся акцэнт на асабл1васцях паэтык! "лакальнай" аповесщ, 
творчасщ В.Казько - рамана-хронйа, фшасофскага рамана ("Хрон1ка 
дзетдомаускага саду"). ТакЫ чынам, у даследаванн! паказана паэтапная работа 
над прозай В.Быкава i В.Казько у яе жанравай спецыф1цы: 7 клас - пачатковы 
этап, 9 клас - базавы, 11 - заключная ступень. 

Школьшкау мэтазгодна далучаць i да некаторых агульных тэарэтыка-
л1таратурных праблем. Так, вучн! эксперыментальных класаУ затевал! 
асацыяцы!, як!я у !х выкл!кае масавая л!таратура i эл!тарная; па групах 
адстойвал! меркаванне у форме аргументау i контраргументау наконт 
правамернасц! iepapxii жанрау у прозе. Вышк! працы наступныя: на пытанне, ц! 
здаюцца вам щкавым! 1 патрэбным! заданн!, дзе трэба прааналЬаваць змест твора 
праз ЯГО форму (жанравую), 86% апытаных адказал! станоуча, па вышках 
канстатуючага эксперьпиенту - менш за 50%. 

3 мэтай пабудовы цэласнай мадэл! вывучэння праза!чнага твора нам! 
прапанаваны асобныя творчыя заданн!, як!я дапауняюць самастойную працу 
школьшкау. Пры разглядзе жанравай спецыф!к! твора быу зроблены акцэнт на 
моуным кампаненце. У эксперыментальнай методыцы апрабаваны 
шматузроуневыя заданн!: ад наз!ранняу за арган!зацьмй слоу у творах розных 
жанрау да "спробы пяра". Гэтыя заданн! распрацаваны для забеспячэння 
пераемнасц! пам!ж сярэдняй ! вышэйшай школай, фарм!равання уменняу вучняу 
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уласнага набыцця ведау, выкарыстання навуковых крытц, асаб1стых наз1ранняу, 
пошукавай дзейнасщ. 

Узровень cфapмipaвaнacцi ведау i умения^, небходных для вывучэння прозы 
3 ул1кам жанравай спецыф1к1, ацэньвауся у ходзе вынисовага тэставання i аналну 
нагасаных вучням! 7 - 1 1 класау вынковых сачыненняу. Эфектыунасць 
прапанаванай MeTo^biKi пацвярджаецца даследаванням! на прыкладзе 
кантрольных i эксперыментальных класау, абагульненыя у табл1цах. 

Вышковая эксперыментальная праверка ведау i уменняу, неабходных для 
вывучэння прозы 3 ул1кам жанравай спецыф{ю у сярэдшх класах. 

Веды i уменн! 

Веданне асноунай праблематык! творау 
Веданне ктотных асабл1васцей прозы i 
яе жанрау на узроуш паэтыю 
Умение вызначаць родава-жанравую 
прыналежнасць твора 
Умение суаднос1ць дойны змест з 
асабл1васцям1 кампаз1цы1, эстэтычным 
фонам, мастацка-выяУленчым! сродкам! 

Эксперымеиталь-
ныякласы 

97% 

85% 

90% 

8 5 % 

Кантрольныя 
кпасы 
56% 

40% 

37% 

34% 

Вышковая эксперыментальная праверка ведау i уменняу, неабходных для 
вывучэння прозы 3 ул!кам жанравай спецыф1к1 У старшых класах. 

Веды i уменн! 

Веданне асноуных !дэйна-маральных 
праблем, агульначалавечага значэння 
праза1чных творау 
Веданне спецыф1чных прыкмет прозы i 
яе жанраУ на УзроУн! стылю 
Умение выяуляць структурныя частк! 
твора, сродк! паэтычнай выразнасщ, 
як1я вызначаюць жанравую спецыф{ку 
Умение аналЬаваць твор у адз1нстве 
зместу i формы (жанравай) 
Умение суаднос1ць аповесщ, раманы з 
разнастайным! кантэкстам! 
Умение даваць самастойную ацэнку 
творам 3 ул1кам ix мастацка-эстэтычнай 
сутнасщ 

Эксперыменталь-
ныякласы 

98% 

88% 

9 2 % 

87% 

80% 

83% 

Кантрольныя 
класы 

5 3 % 

4 3 % 

48% 

3 5 % 

19% 

5 2 % 

Anaiiis работ паказау, што пам1ж узроунем ведау i уменняу вучняу 
кантрольных i эксперыментальных класау наз1раецца ктотная розшца. 
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Эксперыментальная методыка забяспечвае эфекты^насдь вывучэння сучаснай 
беларускай прозы з ул1кам жанравай спецыф1к}. Вучш i сярэдн!х, i старшых 
класау ведаюць асноуны маральны змест твора5>, валодаюць у межах школьнай 
праграмы (а у асобных выпадках i паглыблена) тэарэтычным! паняццям!, 
звязаным! з родава-жанравай прыналежнасщо творау; умеюць ажыццяуляць 
спалучаны анал13 зместу i формы твора, суаднос1ць эстэтычны фон, кампаз1цыю, 
выяуленчыя qзoдкi з праблематыкай; выказваць самастойныя думю i меркаванн! 
наконт прачытанага. Галоуны паз1тыуны вышк бачыцца у тым, што у адказах 
школьнисау быу пераадолены тэматычны падыход (пераважнае пераказванне 
сюжэта), чаго не было у папярэднк тсьмовых работах, а таксама не наз1ралася i 
У кантрольных класах. Таюм чынам, вопыт правядзення заняткау па вывучэнн! у 
7 - 1 1 класах сучаснай беларускай прозы праз прызму жанравай спецыфк! 
можна Л1чыць удалым. 

ЗАКЛЮЧЭННЕ 
Па вышках даследавання можна зрабщь наступныя высновы: 
1. Праблема жанравай спецыфш мастацкага твора мае багатую ирадыцыю, 

якая бярэ пачатак з антычнасщ i актыуна распрацоуваецца у сучасным 
лтратуразнаустве. Мнопя даследчык! звяртаюць увагу на так1я факты, як 
устойл1васць, канашчнасць жанру i яго зменл1васць, рухомасць. Гэта 
абумоул1вае вщазмяненю жанравых структур (родава-жанравыя 
перакрыжаванш) i вызначае стыл!стычную характарыстыку твора на ycix 
узроунях - стыль нацыянальны, мастацкага напрамку, 1ндыв1дуальны стыль 
тсьменн1ка, стыль перыяду творчасщ. 

Яшчэ адзш найважнейшы аспект праблемы - вызначэнне сукупнасш 
змястоуных i фармальных прыкмет, яия абгрунтоуваюць жанравую спецыф1ку 
твора. У агульных рысах навукоуцы звязваюць градацыю жанравых форм як са 
зменам! семантычнага ядра, так i прынцыпам! пабудовы мастацкага твора, 
сродкам! паэтычнай выразнасщ. Асэнсаванне жанру як тыпалапчнай i сэнсавай 
мадэл!, "генетычнай" i "набытай" праграмы твора спрыяе пошуку аптымальных 
шляхоу вывучэння прозы у сярэдн1х i асабл1ва у старшых класах. Анал1з прозы з 
улйсам жанравай спецыфш дапамагае удакладшць нак1рунк1, здольныя 
стымуляваць каштоунасную маральна-эстэтычную сутнасць урока л1таратуры, 
дапоун1ць, сктэматызаваць i тэарэтычна асэнсаваць спосабы 1нтэнс1ф1кацьп 
пазнавальнай дзейнасщ вучняу, выпрацаваць канкрэтныя практычныя 
рэкамендацьп для настауткау-славесн1кау. Значэнне жанравай спецыф1к1 пры 
вывучэнн! прозы бачыцца у магчымасщ cфapмipaвaць дастаткова высок! 
узровень тэарэтычных ведау вучняу па л1таратуры [1,2,3,5, 8]. 

2. Канстатуючыя зрэзы, што был! праведзены У СШ № 2, 3 г. Клецка, 
С!няускай, Грыцэв1цкай, Заастравецкай СШ Клецкага раёна М!нскай вобласщ, 
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выявш недастатковы базавы узровень ведау школьшкау пра жанрава-стылёвыя 
асабл1васщ сучаснай беларускай прозы, мастацкую спецыф1ку л1таратуры у 
цэлым. Вынш канстатуючага эксперыменту пацвердзш! неабходнасць разв1цця 
як сферы ЭСТЭ1ЫЧНЫХ пачуццяу вучняу, так i анал1тычных дзеянняу, умения 
ажыццяУляць спалучаны анал1з зместу i формы твора, здольнасщ канцэптуальна 
ацэньваць праза1чны твор у кантэксце 1ндыв1дуальнай паэтыи, мастацкага 
напрамку, пстарычнай эпох! [1,7, 10]. 

3. Поспех л1таратурнага навучання у мноНм залежыць ад зместу праграмнага 
матэрыялу. У гэтым сэнсе вывучэнне у 7 - 11 класах сучаснай беларускай прозы 
праз прызму жанравай спецыфш мае найбольшыя магчымасщ у рэал!зацьп мэт i 
задач л1таратурнай адукацьй. У ходзе фарм1руючага эксперыменту ставшася 
задача на матэрыяле творчасц! В.Быкава i В.Казько разв!ваць успрымальнасць 
вучняу да беларускай прозы з мэтай змяншэння уплыву масавай культуры. Па 
вын1ках эксперыменту, знаёмства з аповесцям! i раманам! бел^усюх аутарау 
павял1чвае шанцы на тое, каб школьшк! ацэньвал! мастацк1я вартасщ твора не па 
знешн1м, фабульным дзеянн!, займальнасщ сюжэта, а глыбЫ маральнай 
праблематык!, майстэрстве Увасаблення 1дэ1 у творы пэунага жанру. Вывучэнне 
сучаснай беларускай прозы, так!м чынам, папярэджвае фарм1раванне 
прагматычных (як сродак забавы) аднос1нау да л!таратуры. 

Анал1з школьшкам! сучаснай беларускай прозы разв1вае умение самастойна 
ацэньваць твор, раб1ць уласныя наз1ранн!, вывады. Вучань выступае не У якасщ 
спажыуца чужых, шдывщуальна неасвоеных мастацкк щзй (у 1нтэрпрэтацьп 
л1таратурных крытыкау i настаун1ка), а у рол! сааутара, актыунага чытача, як1 
здольны убачыць уласны сэнс твора, варыянтнасць мастацкага вобраза, 
неадназначнасць маральных праблем i спосабау ix вырашэння. 1ншым1 словам!, 
вьшучэнне праза!чных творау садзейшчае фарм!раванню дывергентнага 
мыслення, якое ск!роувае вучнёускую думку да варыятыунасц! разважанняу, а 
гэта набывае асабл!вую актуальнасць для школьн!кау у разв!цц! аутаномнасщ 
асобы i яе камушкабельнасщ. 

Так!м чынам, падабраны для даследавання л!таратурны матэрыял (сучасная 
беларуская проза) з'яуляецца перспектыуным у плане вырашэння выхаваучых 
задач, як!я стаяць перад сучаснай школай [1, 5, 6, 7]. 

4. Вывучэнне праза!чных творау на аснове жанравай спецыф!к! у 
7 - 1 1 класах грунтуецца на прынцыпе творчага навучання, якое ахопл!вае 
розныя аспекты: 

- падбор матэрыялу для працы на Уроку: а) мастацкага, што вызначаецца не 
тольк! беларускай, але i рускай, еурапейскай л!таратурай; творам! !ншых в!дау 
мастацтва (у прыватнасц!, жывап!су); б) тэарэтыка-л!таратурнага - як навуковае 
паняцце жанр праза!чнага твора У пэунай ступеш зарыентаваны на 
стандартнасць, адназначнасць, "сухасць" успрымання. Нягледзячы на гэта. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



15 
тэарэтычны fxm стымулюе не тольк! рэпрадуктыуную, але i творчую акты^насцв 
вучняу, пакольи забяспечвае вывучэнне твора у адз!нстве зместу i формы; 

- 1нтэрпрэтацьгя аповесщ, рамана. Наватарства, умение выйсщ за рами 
звыклых уяуленняу прая^ляенца тады, кал! вучань выступав у якасщ творцы, 
адкрывальшка шматзиачных мастацк1х вобразау пры самастойным чытанш i 
калектыуным анал1зе твора на Уроку; 

- уласна мастацкая творчасць вучняу - гэта найвышэйшы узровень 
далучэння школьшкау да Л1таратуры, кал{ ступень праяулення актыунасщ 
вызначаецца даступным для вучня макс1мумам; 

- выбар метадаУ i форм навучання. Праза!чны твор уяуляе сабой вынк 
творчай дзейнасщ яго аутара, таму i методыка навучання мае патрэбу у навЬне, 
разнастайнасщ, дыферэнцыянаванасщ. 

Усе названыя аспекты, як1я, на нашу думку, у значнай ступеш дапамагаюць 
рэал1заваць прынцып творчага навучання, прадстаулены у даследаванш у 
выглядзе тэарэтыка-метадалапчных i метадычных праблем вьшучэння сучаснай 
беларускай прозы [1,3,4,6,7,9]. 

5. Як с1стэмнае лiтapa^ypaзнayчae паняцце жанр дазваляе пабудаваць мадэль 
комплекснага вывучэння праза1чнага твора у сярэдшх i старшых класах. 
Цэласнасць анал1зу забяспечваецца с1стэмай прыкмет, як1я вызначаюць 
жанравую спецыф1ку твора. Сюды адносявда паняцц!, што характарызуюць 
асабл1васщ мастацкай спецыфш! л!таратуры (эстэтычны фон), дэманструюць 
змест, структуру твора (тэматыка, кампаз1цыя, мастацка-выяуленчыя сродк!), 
асвятляюць яго У кантэксце пстарычнага працэсу (мастацк1я нзпрамк!, стыл! у ix 
тыпалапчным значэннО. Там шьфок! спектр тэарэтыка-л!таратурных паняццяу, 
звязаных 3 жанравай характарыстыкай твора, азначае магчьшасць прыцягнення 
розных аспектау л!таратуразнауства (дайна-эстэтычнага, псторыка-генетычнага, 
псторыка-функцыянальнага i тыпалапчнага) да анал!зу аповесщ, рамана. 
Названая залежнасць роб!ць вщавочным той факт, што жанр сапрауды 
з'яуляещи асновай для с!стэмнага вывучэння прозы. 

Цэласнасць успрымання мастацкай л!таратуры дасягаецца паступова, кал! 
твор па жанравых прыкметах (эстэтьгчная дам1нанта, кампаз!цыя, моунае абл!чча 
! !нш.) раз'ядноуваецца на элементы, а затьпи с!нтэзуецца у адз!нае цэлае. Так!м 
чынам, жанр забяспечвае вывучэнне праза!чнага твора поуна, у суаднос!нах 
"анал!з - сштэз". Такое дыялектычнае вымярэнне можа мець месца на асобным 
уроку, пры вывучэнн! блока тэм ц! увогуле курса л!таратуры. Так, у сярэдн!м 
звяне знаймства з прозай праз прызму жанру набл!жае вучняу да разумения 
эмтрычнага узроуню твора (анал!з), таму жанр тут больш звязаны з пытанням! 
паэтык!, структуры твора. У старшых класах жанравая спецыфка спрыяе 
разумению школьшкам! твора у завершаным выглядзе, стымулюе 
канцэптуальнасць успрымання (с!нтэз). Па гэтай прычыне у 11 класе найбольш 
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аиуальныя прыкметы жанру, што вызначаюць прозу у разнастайных кантэкстах 
i прыводзяць да разумения аутарскага стылю, у чым i заключаецца спецыфжа 
вывучэння праза1чнага твора з ул1кам жанру у старшых класах [1,8]. 

6. Распрацаваная для 7-11 класау методыка вывучэння праза1чных творау 
на аснове жанравай спецыф1к1 уключае с1стэму заданняу, якая спалучае 
элементы м1нулага вопыту беларускай школы i таго, што звязана з 
дэмакратызаш>1яй грамадства. Пры захаванш станоучых бакоу традыцыйнай 
формы навучання (аргашзацыйная дакладнасць, упарадкаванасць, 
с1стэматычнасць падачы матэрыялу, аптымальныя затраты часу ва умовах 
масавасц!) зроблена спроба пераадолення яе негатыуных выдаткау таюх, як 
усярэднены падыход, слабая зваротная сувязь иамш настаун1кам i вучнем, 
пас1унасць школьшка, шаблонная пабудова Урока. Праведзенае даследаванне 
заснавана на распрацоуцы 1ндьш1дуальных i групавых заданняу, як1я 
стымулююць актыунасць вучняУ; пашыраюць гасьмова-мауленчую дзейнасць 
школьшкау (разгорнутыя i м1ш-сачыненн1, даклады, рэфераты, паведамленн!, 
BbinicKi цытат з вывучаемага твора, канспектаванне тэарэтычнага матэрыялу); 
ск1роуваюць на выкарыстанпе 1нтэгратыуных сувязсй (л1таратура - мова, 
Л1таратура - эстэтыка, лтратура - фшасофк). Самастойная дзейнасць вучняу 
набывае важнае зиачэнне на заключным этапе агульнаадука1ц>1йнага навучання, 
пакольк! у ix ёсць патрэба у адаптацьп да умоу ВНУ. 3 гэтае прьгаыны у 
эксперыментальных класах паспяхова укаранял1ся элементы лекцыйна-
сем1нарскай сютэмы заняткау, заданш павышанай складанасщ (пошукавы i 
даследчы метады як варыянты праблемнага навучання); уласна праблемны 
падыход на ycix этапах (пры тлумачэнн!, замацаванн!, кантрол!) склау аснову 
расщ)ацаванай методык!. 

Як наказал! вын1к1 даследавання, абнауленню спосабау i прыёмау вывучэння 
лЬаратуры спрыяе таксама укараненне альтэрнатыуных падыходау, як1я 
садзейн1чаюць духоунаму, эмацыянальна-эстэтычнаму разв1ццю асобы, 
напрыклад, выкарыстанпе элементау асацыятыунай мадэл! ведау у супрацьвагу 
1нфармащ.1йнай, разл1чанай пераважна на разв1ццё 1нтэлектуальнай сферы 
вучю1у[1,2,5,6,7,9]. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



17 
C m C АПУБЛ1КАВАНЫХ ПРАЦ ПА ТЭМЕ ДЫСЕРТАЦЫ1 

Манаграф{я 
1. Грыцаль (Пучынская) Т.М. Праблема вывучэння жанравай спецыфш! 

праза1чных творау на Уроках беларускай л1таратуры у 11 класс. - MIHCK: 
УП "Тэхнапрынгг", 2003. - 97 с. 

Метадычны дапаможн1к 
2. Грыцаль (Пучынская) Т.М. Беларуская Л1таратура у школе: вывучэнне 

сучаснай прозы у старшьпс класах / Метадыч. дапам. - MIHCK: УП "Тэхнапрынт", 
2003.-20 с. 

Артикулы у навуковых часотсах 
3. Грыцаль (Пучынская) Т.М. Тэарэтыка-метадычньи асновы фарм1равання 

паняцця пра жанр пры вывучэнн1 беларускай прозы у старэйшых класах // 
Бел.мова i Л1т.у школе. - 2002. - Хд 1. - С. 37 - 46. 

4. Грыцаль (Пучынская) Т.М. Вывучэнне паэмы Р. Барадул1на "Вяртанне у 
першы снег" у 9 класс // Родн. слова. - 2001. - № 10. - С. 59 - 62. 

5. Грыцаль (Пучынская) Т.М. Фарм1раванне тэарэтыка-л1таратурнай 
кампетэнцы! i мастацка-эстэтычнай культуры вучняу у працэсе вывучэння 
беларускай прозы у старэйшых класах // Весн1к МДУ 1мя А. Куляшова. - 2003. -
№4 .-С . 197-201. 

Артыкулы у навуковых зборн1ках 
6. Грыцаль (Пучьгаская) Т.М. Экз1стэнцыял1зм у аповесщ В. Быкава 

„Аблава" (да праблемы вывучэння на Уроках беларускай л1таратуры у 
старэйшых класах) // Славянск1я л1таратуры У кантэксце сусветнай: Матэрыялы 
V Miжнap. навук. канф., прысвеч. 80-годдзю Белдзяржун1верс1тэта (Мшск, 
16-18 кастр. 2001 г.): У 3 ч. - Мшск: ЕДУ, 2001. - Ч.1: Беларуская л1таратура у 
кантэксце сусветнай. - С. 51- 55. 

7. Грыцаль (Пучынская) Т.М. Праблема аналтзу жанрава-стылёвай спецыф{к1 
аповесщ В. Казько „Прахожы" на факультатыуных занятках па беларускай 
Л1таратуры // Пкьменшк - мова - стыль: Матэрыялы II М1жнар. навук. канф., 
прысвеч. 75-годдзю з дня нар. праф. Л.М. Шакуна (М1нск, 15-16 л{стап. 2001 г.) / 
Рэдкаи.: М.Р. Прыгодз1ч i 1нш.: У 2 т. - MIHCK, P I B U I Б Д У , 2002. - С. 390. - 392. 

8. Грыцаль (Пучынская) Т.М. Праза1чныя жанры у сктэме тэарэтычных 
паняццяу па беларускай л1таратуры У сярэдняй школе // Акадэм1"к М.А. Лазарук i 
праблемы л1таратурнай адукацьп у Беларус!: Матэрыялы рэсп. мемар. навук. 
чытанняу „Навукова-педагапчная i л1таратуразнаучая спадчына акадэм1ка 
М.А. Лазарука" (М1нск, 4 кастр. 2001 г.) // Рздкал. A.I. Бельсю (адказ. рэд.) i 
!нш.-Мшск:Н1А,2003.-С. 168-175. 

9. Грыцаль (Пучынская) Т.М. Праблема вывучэння творау В.Казько з yлiкaм 
жанравай спецыф1к1 у старэйшых класах // Актуальныя праблемы л1таратурнай 
адукацьп на сучасным этапе рэформы школы: 36. навук. арт. / Склад. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



18 
A.I. Вельск!, М.Ф. Печанко. - MIHCK: H I A , 2003. - С. 169 - 173. 

Тэзкы канферэнцый 
10. Грьщаль (Пучынская) Т.М. Аутаномная асоба як адукацыйная 

каштоунасць (да праблемы выкладання беларускай л1таратуры) // Тез. межвуз. 
науч.-метод. конф. профессорско-преподавательского состава БНТУ, посвящ. 
5-летию образования филиала БНТУ г. Барановичи. - Барановичи, 2002. -
С. 16-18. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



19 
РЭЗЮМЕ 

Пучынская Таццяна М|хяйлауна 
Методыка вывучэння праза1чных твора^ сучаснай беларускай лггаратуры 

на аснове ix жанравай спецыф!к1 (7-11 класы) 
Ключавыя словы: жанравая спецыф1ка, сучасная беларуская проза, 

паэтыка, эстэтычны кампанент, кандаптуальнае вывучэнне, фарм1раванне 
чытацк1х навыка^, тэарэтычны i выхаваучы аспект выкладання, гуман1зм. 

Аб'ект даследавання - працэс вывучэння праза1чных творау сучаснай 
беларускай Л1таратуры В.Быкава i В.Казько на аснове жанру у 7 - 11 класах 
сярэдняй школы. 

Прадмет даследавання - методыка вывучэння праза1чных творау В.Быкава 
i В Казько 3 ул1кам жанравай спецыф1К1 у 7 - 11 класах сярэдняй школы. 

Мэта даследавання - распрацаваць методыку вывучэння у 7 - 11 класах 
праза1чных творау сучаснай беларускай Л1таратуры на аснове жанравай 
спецыф1к1. 

Метады даследавання - тэарэтычны анал1з фшасофскай, пс1холага-
педагаг1чнай, л1таратуразнаучай i метадычнай л{таратуры у аспекце пастауленай 
праблемы, вывучэнне педагапчнага вопыту настаушкау, ananis сучаснага стану 
выкладання л1таратуры у школе, праграм i падручткау; анкетаванне, 
канстатуючы i фарм1руючы педагапчныя эксперыменты з мэтай апрабащл! 
прапанаванай методыи, колькаснае i якаснае абагульненне вын1кау 
эксперыментау. 

Навуковая навЬна атрыманых выткау: вызначана праблемная 
насычанасць i выхаваучы патэнцыял праза1чных творау В.Быкава (7-11 класы), 
В.Казько (11 клас) з ул1кам эстэтыка-фшасофскай i жанрава-стылёвай спецыф1к1 
беларускай прозы; выяулена роля жанравай спецыф!к1 праза1чнага твора у 
забеспячэнш с1стэмнасш, упарадкаванасщ, дастатковасщ, {нфармацыйнай 
насычанасщ л1таратуразнаучай адукацьп школьткау; с1стэматызаваны 
тэарэтыка-л!таратурныя паняцщ (тэматыка, кампаз1цыя, мастацкая дэталь, 
моунае афармленне, эстэтычны фон, стыль, творчы метад), звязаныя з жанравай 
характарыстыкай твора; абгрунтаваны, С1стэматызаваны i пашыраны спосабы i 
метады працы над праза1чным1 творам! на аснове жанравай спецыф1к1; 
распрацавана i эксперыментальна праверана методыка вывучэння аповесцей i 
раманаУ В.Быкава i В.Казько (7-11 класы) у ix жанравай спецыф1ш>1 У аспекце 
Удасканалення л1таратурнага навучання. 

Вышк! могуць быць выкарыстаны на узроуш навукова-метадычнага 
забеспячэння выкладання курса беларускай л1таратуры у 7 - 11 класах. 
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РЕЗЮМЕ 

Пучинская Татьяна Михайловна 
Методика изучения прозаических произведений современной белорусской 

литературы на основе их жанровой специфики (7-11 классы) 
Ключевые слова: жанровая специфика, современная белорусская проза, 

поэтика, эстетический компонент, концептуальное изучение, формирование 
читательских навыков, теоретический и воспитательный аспект преподавания, 
гуманизм. 

Объект исследования - процесс изучения прозаических произведений 
современной белорусской литературы на основе жанра в 7 - 11 классах средней 
школы. 

Предмет исследования - методика изучения прозаических произведений 
В.Быкова и В.Казько с учетом жанровой специфики в 7 - 11 классах средней 
школы. 

Цель исследования - разработать методику изучения в 7 - 11 классах 
прозаических произведений современной белорусской литературы на основе их 
жанровой специфики. 

Методы исследования - теоретический анализ философской, психолого-
педагогической, литератураведческой и методической литературы в аспекте 
поставленной проблемы, изучение педагогического опыта учителей, анализ 
современного состояния преподавания литературы в школе, программ и 
учебников; анкетирование, констатирующий и формирующий педагогические 
эксперименты с целью апробации предложенной методики, количественное и 
качественное обобщение результатов экспериментов. 

Научная новизна полученных результатов: определена проблемная 
насыщенность и воспитательный потенциал прозаических произведений 
В.Быкова (7 - И классы) и В.Казько (11 класс) с учетом эстетико-философской и 
жанрово-стилевой специфики белорусской прозы; выявлена роль жанровой 
специфики прозаического произведения в обеспечении системности, 
упорядоченности, достаточности, информационной насыщенности 
литератураведческого образования школьников; систематизированы теоретико-
литературные понятия (тематика, композиция, художественная деталь, языковое 
оформление, эстетический фон, стиль, творческий метод), связанные с жанровой 
характеристикой произведения, обоснованы, систематизированы и расширены 
способы и методы работы над прозаическими произведениями на основе 
жанровой специфики; разработана и экспериментально проверена методика 
изучения повестей и романов В.Быкова и В.Казько (7-11 классы) и их жанровой 
специфики в аспекте совершенствования литературного обучения. Результаты 
могут быть использованы на уровне научно-методического обеспечения 
преподавания курса белорусской литературы в 7 - 11 классах. 
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RESUME 

Puchinskaya Tatyana Mihailovna 
Methods of studying prose works of modern Belarusian literature on the basis 

of their genre specificity (7 - l l " " forms) 
Key words: genre specificity, modern Belarusian prose, poetry, aesthetic 

component, conceptional studying, formation of readers' skills, theoretical and 
educational aspect of teaching, humanist. 

Object of investigation: the process of studying prose works of modem 
Belarusian literature on the basis of its genre in the 7 - 11* forms of secondary school. 

Subject of investigation: methods of studying prose works by V.Bykov and 
V.Kazko on the basis of genre specificity in the 7 - 11* forms of secondary school. 

Purpose of investigation: to develop methods of studying prose works of modem 
Belarusian literature on the basis of their genre specificity in the 7 - 11* forms of 
secondary school. 

Methods of investigation: theoretical analysis of philosophical, psychological-
pedagogical and methodological literature in the aspect of the indicated problem; study 
of pedagogical experience of teachers, analysis of contemporary state of teaching 
literature at school, of programs and text-books; observation of pedagogical process at 
school providing general education, filling in a form, a certified pedagogical 
experiment, a forming pedagogical experiment with the рифозе of approbation of the 
proposed methods, guantative and gualitative generalization of the experimental data. 

Scientific novelty of the results achieved: educational and problematic potential 
of prose works by V.Bykov (7-11" ' forms) and V.Kazko (11* form) is identified with 
aesthetico-philosophical and genre-stylistical specificity of Belarusian prose in view; 
the role of genre specificity of a prose work, serving the systematic regulation and 
information saturation of literary education of pupils is identified; some theoretico-
literary notion, dealing with genre characteristics of literary works studied by middle-
level and senior pupils (theme, composition, fiction detail, language framing, 
aesthetical background, style, creative method) are systematized; ways and methods of 
studying prose works on the basis of their genre specificity are proved, systematized 
and extended; methods of studying stories and novels by V.Bykov and V.Kazko 
( 7 - 1 1 * forms), with their genre specificity in vies, are developed and experimentally 
verified in the aspect of perfection of literary education. 

The results may be used on the level of scientific, methodological provision of 
teaching Belarusian literature in the 7 - 11* forms. 
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