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РАЗВІЦЦЁ ЧЫТАЦКАГА ІНТАРЭСУ СТУДЭНТАЎ-ФІЛОЛАГАЎ 
НА АСНОВЕ ЖАНРАВАГА ПАДЫХОДУ 

 
Уводзіны. Веданне мастацкай літаратуры, валоданне зместам твораў, іх ідэйна-эстэтычнымі асаблівасцямі, 

жанравай спецыфікай — прафесійны абавязак настаўніка літаратуры. Таму развіваць чытацкі інтарэс будучых 
настаўнікаў-філолагаў — адна з важнейшых задач сучаснай вышэйшай школы. Крытэрыем літаратурнага 
развіцця, асноўнай падставай для прамежкавай і выніковай атэстацыі студэнтаў з’яўляецца начытанасць, на якой 
грунтуецца шырыня кругагляду будучага спецыяліста, яго літаратуразнаўчая дасведчанасць. Аднак без удумлівага 
чытання немагчыма ўявіць працэс вывучэння літаратуры.  

Асноўная частка. Паводле слоў Л. С. Выгоцкага, «кожны літаратурны твор не існуе без чытача: чытач яго 
аднаўляе, узнаўляе, выяўляе» [1, с. 306]. Успрыманне мастацтва патрабуе значнай актыўнасці рэцыпіента: 
«…мастацтва не падпарадкоўваецца прынцыпу эканоміі сіл, наадварот, яно заключаецца ў бурнай і выбуховай 
траце сіл.., у разрадзе энергіі» [1, с. 280]. Разам з тым, як слушна адзначае Л. С. Выгоцкі, «з’яўляючыся само па 
сабе выбухам і разрадам, мастацтва ўсё ж уносіць сапраўды лад і парадак… у нашы пачуцці» [1, с. 280]. Як відаць, 
успрыманне літаратурнага твора, яго чытанне — двухбаковы працэс, які ўключае і працу, звязаную з актыўным 
пазнаннем тэксту, і атрыманне асалоды, набыццё душэўнай раўнавагі, гармоніі праз перажыванні, думкі і пачуцці.  

Аднак сёння назіраецца зніжэнне цікавасці да чытання мастацкіх твораў на розных этапах літаратурнай 
адукацыі, у тым ліку і ў межах універсітэцкай падрыхтоўкі спецыялістаў. Асабліва прыкметная дадзеная 
тэндэнцыя сярод студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцей. Нават студэнты-філолагі не заўсёды матываваны да 
ўдумлівага чытання тэксту. Выкладчыкі канстатуюць тэндэнцыю да чытання твораў у скарочаным варыянце, 
схільнасць да пераказу асноўнага зместу паводле інтэрнэт-крыніц. У выніку ствараецца ілюзія начытанасці 
студэнтаў і дастатковай падрыхтаванасці іх да заняткаў па літаратуры. Таму развіццё чытацкага інтарэсу 
студэнтаў застаецца актуальнай педагагічнай праблемай, значнасць яе вырашэння ў XXI стагоддзі толькі 
павялічваецца.  

Сярод прычын зніжэння чытацкай актыўнасці можна назваць значную працаёмкасць працэсу чытання. 
Студэнт аказваецца ў сітуацыі, калі за абмежаваны прамежак часу (вучэбны семестр) неабходна асэнсаваць істотную 
колькасць мастацкіх твораў. Сам працэс чытання як пазнання мастацтва таксама складаны, «неэканомны». Яшчэ 
адна прычына нізкай матываванасці да чытання твораў — падкантрольная з боку выкладчыка, а часам і прымусовая 
арганізацыя чытання з мэтай выканання студэнтамі вучэбнай праграмы дысцыпліны. Так, В. Н. Турышава лічыць, 
што «ўзмацненне кантролю за чытаннем праз сістэму тэстаў і рэйтынгаў» з’яўляецца «падманнай тактыкай», калі 
выкладчык падманвае сябе і спрыяе самападману неначытанага студэнта [2]. Сярод іншых фактараў змяншэння 
чытацкага інтарэсу даследчыкі называюць інтэнсіўнасць сучаснага жыцця, перавагу электронных сродкаў 
камунікацыі над друкаванымі, зніжэнне статусу мастацкай літаратуры і інш. 

Вучоныя, выкладчыкі-практыкі прапануюць розныя метадычныя мадэлі вырашэння праблемы развіцця 
чытацкага інтарэсу студэнтаў. Так, В. Н. Турышава даводзіць думку пра неабходнасць развіцця матывацыі 
студэнтаў да чытання: «перанясенне акцэнту з вывучэння літаратурнага працэсу на “якаснае развіццё навыкаў 
чытання”», укаранне інтэрактыўных прыёмаў навучання [2]. Да ліку апошніх адносяцца: «тэматычныя паркі», 
своеасаблівыя экскурсіі ў культурную эпоху, звязаную з напісаннем твораў, напрыклад, парк пад назвай «Эпоха 
класічнага рэалізму»; «дэтэктыў», прадметам «росшуку» ў якім становіцца літаратуразнаўчы або культурны 
канцэпт, у дадзенай вучэбнай сітуацыі падкантрольнае чытанне замяняецца самастойным творчым пошукам; 
вывучэнне літаратуры як віду культурнай антрапалогіі, даследаванне разнастайных культурных практык, перш за 
ўсё чытання і пісьма [2]. 

У эпоху лічбавых тэхналогій названыя інтэрактыўныя метады выкладання («турыстычны», «дэтэктыўны»  
і «антрапалагічны») не вырашаюць поўнасцю праблемы чытання. Сучасныя даследчыкі, аднак, сцвярджаюць, што 
малыя інтэрактыўныя формы выкладання літаратуры ўсё ж найбольш эфектыўныя. Дзейсным, напрыклад, 
лічыцца частковае перанясенне ў аўдыторную практыку чытання тэксту або яго фрагмента; напісанне 
кантрольнай работы з практычным заданнем паводле твора, яго аналіз і каменціраванае чытанне [2].  

На нашу думку, інтэрактыўнасць у выкладанні літаратуры можа дасягацца выкарыстаннем традыцыйных 
шляхоў навучання, адным з якіх з’яўляецца жанравы падыход. Залежнасць эфектыўнасці літаратурнага навучання 
ад уліку жанравай спецыфікі твора, па сутнасці, стала аксіёмай. Мэтазгоднасць рэалізацыі жанравага падыходу  
ў навучанні літаратуры адзначаюць М. А. Лазарук, В. У. Івашын, А. І. Бельскі, І. М. Слесарава, В. Я. Ляшук, 
Н. Б. Рашэтнікава, П. І. Лявонава і інш. Каштоўнасць жанру заключаецца ў яго глыбіннай аснове, «памяці жанру» 
(М. Бахцін), «жанравай інерцыі» (С. Аверынцаў), якая задае межы не толькі напісання, але і ўспрымання твора.  
У гэтым сэнсе ў методыцы выкладання літаратуры гавораць пра «жанравыя ўстаноўкі», «жанравыя чаканні» 
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чытача (А. Маныкіна). Жанравы падыход да вывучэння твораў азначае ўменне студэнтаў пазнаваць доўгачасовую 
аснову жанру і адступленні ад устойлівых правіл. Гэта шлях ад дасвядомага да матываванага разумення тыпалогіі 
і эстэтычнай значнасці твора.  

На аснове жанравага падыходу можна практыкаваць разнастайныя прыёмы, якія развіваюць матываваны 
чытацкі інтарэс студэнтаў. Звернемся да вопыту працы з канкрэтнай групай студэнтаў-філолагаў заключнага курса 
навучання, якія знаёміліся з гісторыяй беларускай літаратуры на этапе сучаснага літаратурнага працэсу. 
Абавязковай умовай вучэбнай дзейнасці была наяўнасць мастацкіх твораў (раздрукаваныя тэксты, кнігі з фонду 
бібліятэкі ўніверсітэта, электронныя інтэрнэт-рэсурсы («Беларуская палічка» і інш.). У адпаведнасці з жанравым 
падыходам выкладчыкам укараняліся наступныя прыёмы. 

1. «Стылізацыя твораў на аснове жанру». Прыклад адпаведных вучэбных заданняў пакажам на матэрыяле 
творчасці А. Разанава, чыя арыгінальная жанравая сістэма (квантэмы, вершаказы, версэты, пункціры, зномы  
і інш.) добра вядома чытачам. Спачатку студэнты чыталі і аналізавалі квантэмы, знаёміліся з іх жанравымі 
асаблівасцямі: выкарыстанне абстрактных і нечаканых асацыяцый, ужыванне апорных слоў-вобразаў, адсутнасць 
прычынна-выніковых сувязей паміж часткамі тэксту, монастрафічнасць і інш. Важна было інтэрпрэтаваць 
значную колькасць тэкстаў, каб студэнты зразумелі не толькі фармальныя паказчыкі жанру, але і аўтарскі стыль.  

Затым студэнтам было прапанавана выказванне А. Разанава: «Кожны верш па-свойму фармулюе, што такое 
паэзія, а яна ўсё адно застаецца дарэшты не сфармуляванай, і таму, што яна застаецца не сфармуляванай, творацца 
вершы» [3, с. 12]. Цытата чыталася і каменціравалася для таго, каб яе змест стаў для студэнтаў асэнсаваным. 
Перад імі была пастаўлена задача: на аснове прапанаванага выказвання А. Разанава і з улікам жанравых 
асаблівасцей скласці квантэму. Для таго, каб атрымалася імітацыя стылю паэта, студэнты павінны былі 
выкарыстаць у якасці апорных слоў-вобразаў цытатны матэрыял. Зразумела, што ў дадзенай вучэбнай сітуацыі не 
планавалася напісанне мастацкіх твораў. Неабходна было, каб студэнты наблізіліся да разумення стылю паэта на 
аснове жанравых прыкмет твора шляхам творчай дзейнасці. Важным вынікам укаранення дадзенага прыёму стала 
павышэнне матывацыі да чытання сучасных твораў. Некаторыя студэнты паведамілі, што з цікавасцю прачыталі 
іншыя творы А. Разанава, паколькі іх змест стаў больш даступным для ўспрымання. 

2. «Прэзентацыя жанру», знаёмства з аўтарскімі мастацкімі формамі. Пісьменнікі, кіруючыся ўласнымі 
асацыяцыямі, часам акрэсліваюць жанр сваіх твораў насуперак вывераным літаратуразнаўчым крытэрыям. 
Відазмяненні жанравых структур характэрны для сучаснай беларускай літаратуры, асабліва для постмадэрнізму. 
Устойлівы жанравы змест запазычваецца пісьменнікамі не толькі ў межах родаў і жанраў літаратуры (нацыянальнай 
і сусветнай), але і ў іншых відах мастацтва. Для працы ва аўдыторыі былі выбраны навелы-«фрэскі» Барыса 
Пятровіча са зборніка «Жыць не страшна». «Жанравыя ўстаноўкі» чытача ў дадзеным выпадку былі мінімальныя, 
паколькі студэнты заканамерна звязвалі фрэску з жывапісам, а не з літаратурай. Выкладчык прачытаў анатацыю да 
кнігі, у якой тлумачыцца выбар аўтарам жанру: яны, фрэскі, пішуцца «за адзін раз, як і малююцца ў храме — пакуль 
не высахла тынкоўка. І не перапісваюцца, бо нельга ўвайсьці ў адзін і той жа настрой двойчы…» [4, с. 2]. Затым 
лектар прачытаў некалькі твораў Барыса Пятровіча і зрабіў адпаведныя каментарыі, звязаныя са зместам і жанравай 
спецыфікай твораў. У працэсе абагульняльных заняткаў высветлілася, што студэнты памяталі прэзентаваны аўтарскі 
жанр, усвядомлена валодалі зместам твораў са зборніка «Жыць не страшна». 

3. «Доказ жанру». Вучэбным сітуацыям чытання і працы з тэкстам папярэднічае вызначэнне яго жанравых 
характарыстык. У працэсе літаратуразнаўчага аналізу твора студэнты пацвярджаюць названую жанравую 
дэфініцыю. Адным з прыкладаў укаранення дадзенага прыёму стала вывучэнне «Давыд-гарадоцкіх канонаў» 
Г. Марчука. Спачатку студэнты высветлілі шматзначнасць паняцця «канон»: нязменная, традыцыйная сукупнасць 
норм і правіл у жыцці чалавека; звод рэлігійных правіл; жанр царкоўнай паэзіі і інш. Затым было 
пракаменціравана бытаванне дадзенага жанру ў літаратуры рэлігійнага характару. Далей чыталіся і аналізаваліся 
навелы Г. Марчука, праца над кожнай з якіх завяршалася адказам студэнтаў на пытанні: «Што дадзены твор 
аб’ядноўвае з канонам?», «Чаму “канон” прысвечаны маці (вуліцы, школе, базару і інш.)?». 

4. «Пошук жанру». У адрозненне ад папярэдняга прыёму праца з жанрам тут праводзіцца на заключным этапе 
вывучэння твора. Пасля самастойнага або сумеснага чытання тэксту ва аўдыторыі студэнты павінны вызначыць яго 
жанр і абгрунтаваць свой адказ. Прыём выкарыстоўваўся пры вывучэнні творчасці Я. Сіпакова. Выкладчык  
у аўдыторыі чытаў прыпавесці са зборніка «Тыя, што ідуць», не называючы жанр твораў. Далей праводзілася 
каменціраванне тэксту з элементамі літаратуразнаўчага аналізу (вобразы, сімвалы, праблемы, выяўленчыя сродкі). 
На заключным этапе працы з творамі студэнты павінны былі «знайсці» жанр і абгрунтаваць свой адказ. Асобныя 
паспешлівыя адказы студэнтаў пра апавяданне былі скарэкціраваны ў бок прыпавесці, зыходзячы з устойлівых 
уласцівасцей прачытаных твораў (іншасказальнасць, дыдактызм, лаканізм). Прыём, умоўна названы намі «пошук 
жанру», дапаўняўся заданнем знайсці ў гісторыі літаратуры прыклады аналагічных жанравых форм. Студэнты 
павінны былі ўспомніць прыпавесці В. Быкава з кнігі «Пахаджане», «Казкі жыцця» Я. Коласа і інш. 

5. «Параўнанне жанру». Заўважана, што студэнты з большай цікавасцю ставяцца да чытання тэксту, калі на 
занятках выкарыстоўваюцца ўнутрыпрадметныя сувязі. Іх можна праводзіць і на аснове жанравага падыходу.  
У нашай практыцы параўнанне твораў аднаго жанру, напісаных рознымі аўтарамі, было праведзена на матэрыяле 
санетаў С. Мінскевіча і А. Міцкевіча. С. Мінскевіч звяртаецца да жанравай формы санетаў, узбагачае тэхніку 
мастацкай творчасці, выкарыстоўваючы новыя сродкі і спосабы выразнасці. Ён з’яўляецца аўтарам 
«Мінскіх /Менскіх санетаў», якія адрасаваны да крымскіх і адэскіх санетаў А. Міцкевіча. Студэнты  
ў раздрукаваным выглядзе атрымалі тэксты санетаў «Да Свіслачы» С. Мінскевіча і «Да Нёмана» А. Міцкевіча. 
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Перад чытаннем твораў праводзілася паўтарэнне тэорыі санетаскладання. Затым былі прачытаны творы 
С. Мінскевіча і А. Міцкевіча. Студэнты паралельна прааналізавалі катрэны і тэрцэты ў абодвух тэкстах, выявілі 
алюзіі на твор А. Міцкевіча ў санеце С. Мінскевіча. Было заўважана, што С. Мінскевіч абапіраецца на традыцыі 
беларускага і сусветнага санетапісання. Разам з тым яго санеты вызначаюцца эксперыментальнасцю ў галіне 
метрыкі, у іх змесце прысутнічае пэўная іронія, нязвыклая для традыцыйнага санетапісання, але адпаведная 
сучаснаму светаўспрыманню. Асноўны вынік дадзенай вучэбнай дзейнасці — зацікаўленасць будучых настаў-
нікаў у чытанні твораў сучасных аўтараў, пашырэнне іх літаратуразнаўчай дасведчанасці. У час гутаркі студэнты 
паведамілі, што санеты С. Мінскевіча цікавыя, але нязвыклыя для ўспрымання.  

Паказальна тое, што моладзь усё ж аддае перавагу чытанню класічных санетаў. Праведзенае сярод 
студэнтаў анкетаванне на матэрыяле класічных санетаў М. Багдановіча, А. Міцкевіча і санетаў-наватвораў 
С. Мінскевіча і Ю. Пацюпы дало наступныя вынікі: 40% апытаных выказаліся за класічныя санеты, 36% 
аднолькава станоўча паставіліся як да новых форм, так і да класічных, 24% прыхільна аднесліся да санетных 
знаходак. На падставе гэтых паказчыкаў можна канстатаваць, што ў цэлым назіраецца пазітыўнае стаўленне 
моладзі да жанравых наватвораў. Неабходна і далей развіваць чытацкі інтарэс студэнтаў на аснове сучасных,  
у тым ліку наватарскіх твораў, інтэграваць іх у адукацыйны працэс. 

Заключэнне. Эфектыўна развіваць чытацкі інтарэс студэнтаў-філолагаў можна на аснове традыцыйных 
падыходаў і тэхнік, якія не супярэчаць інтэрактыўнасці выкладання літаратуры. Жанравы падыход з’яўляецца 
ўніверсальным шляхам вывучэння літаратуры. Пры правільнай арганізацыі навучання ён не фармалізуецца, 
спрыяе якаснаму развіццю чытацкага інтарэсу студэнтаў.  
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Уводзіны. Сучасны этап развіцця лінгвістыкі, які адзначаецца ўсеагульнай цікавасцю да змястоўнага  

і функцыянальнага бакоў мовы, паставіў у цэнтр даследавання вывучэнне сувязі мовы з культурай і рэчаіснасцю, 
якую ён адлюстроўвае, а таксама з чалавекам, унутраны свет якога ён прадстаўляе. Асаблівую цікавасць 
лінгвістыка праяўляе да культурных феноменаў, калі актуалізуюцца такія праблемы, як мова і культура, 
двуадзіная роля мовы і культуры ў развіцці асобы.  

Вывучэннем праблемы «мова і культура» займаліся такія даследчыкі, як Г. Бруцян, В. Вараб’ёў, 
В. Гумбальт, В. Маслава, Я. І. Пасаў, В. Тэлія і інш. Аналіз навуковай літаратуры сведчыць аб тым, што за час 
існавання паняцці «мова» і «культура» атрымалі мноства сэнсавых адценняў, і гэта прывяло да розных трактовак  
і інтэрпрэтацый дадзеных тэрмінаў. На думку Н. Д. Аруцюнавай, мова — гэта «сістэма дыскрэтных (членапа-
дзельных) гукавых знакаў, якая стыхійна ўзнікла і развіваецца ў чалавечым грамадстве, служыць мэтам 
камунікацыі і здольная выказаць усю сукупнасць ведаў і ўяўленняў чалавека аб свеце» [1, c. 408]. 

Аналіз навуковай літаратуры ў межах дадзенай праблемы даказвае шматграннасць і неадназначнасць 
тэрміна «культура». Пры гэтым усе азначэнні грунтуюцца на супрацьпастаўленні культуры як штучнага 
асяроддзя, створанага спецыфічнай чалавечай дзейнасцю, і прыроды: 

1) з пункту гледжання семіётыкі культура — гэта «пэўны аб’ём ведаў (інфармацыі), які выпрацоўвае 
чалавецтва для адэкватнай інтэрпрэтацыі таго, што гавораць і робяць людзі» (Н. І. Фарманоўская); 

2) духоўны вопыт народа (А. В. Платонаў); 
3) сукупнасць дасягненняў чалавецтва ў вытворчых, грамадскіх і разумовых адносінах (слоўнік рускай 

мовы С. І. Ожагава); 
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