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В. Ю. Дылеўская 

КАНТРОЛЬНЫЯ ЗАДАННІ 
Па тэме "Параўнальнае вывучэнне літаратуры 
ў кантэксце сусветнай: з гісторыі пытання" 

 
1. Параўнальнае літаратуразнаўства (кампаратывістыка) – гэта... 
2. Параўнальны метад дае ключ да ўстанаўлення… 
3. Назавіце аўтараў прац па праблемах міжлітаратурных зносін… 
4. Назавіце прыёмы, што складаюць методыку параўнальнага вывучэння 

літаратур… 
5. Якія свувязі даследуе літаратурная кампаратывістыка… 
6. Паняцце сусветная літаратура звычайна выстулае ўтрох значэннях: 
а) _________________________________________  
б) __________________________________________ 
в) _________________________________________  
7. Класіфікацыю галоўнейшых форм міжлітаратурнага працэсу 

нрапанаваў В. М. Жырмунскі. Ён вылучыў чатыры асноўныя аспекты 
параўнальнага вывучэння, якім адпавялаюць чатыры розныя тыпы 
літаратурных сувязей і сыходжанняў. Назавіце іх. 

1. _________________________________________  
2. __________________________________________ 
3. _________________________________________  
4. __________________________________________ 
 
8. І. Г. Неўпакоева нрапанавала класіфікацыю аналогій на падабенствы, 

выкліканыя …, і падабенствы, якія ... 
9. Генетычна-кантактныя сувязі – гэта ... 
10. Тыпалагічныя сыхолжанні – гэта… 
11. Да знешніх кантактаў належаць... 
12. Да ўнутраных кантактаў належаць ... 
13. Па ступені значнасці адрозніваюць літаратурныя кантакты прамыя і 

апасродкаваныя. 
Прамыя кантакты адлюстроўваюць… 
Апасродкаваныя… 
14. Стварэнне асноўных прынцыпаў беларускага перакладу належыць... 
15. У пасрэдніцкай ролі міжлітаратурнай камунікацыі выступаюць… 
16. Літаратурная алюзія – гэта… 
17. Варыяцыя – гэта… 
18. Літаратурнае запазычанне – гэта… 
19. Стылізаванае перайманне – гэта… 
20. Філіяцыя – гэта… 
21. Пры тыпалагічным вывучэнні звяртаюцца да літаратурных аналогій, 

сыходжанняў ці адрозненняў, якія абумоўлены… 
22. У працэсе супастаўлення (гістарычнага, эстэтычнага) могуць быць 



закрануты аспекты літаратурнай з'явы… 
23. Установачным для ажыццяўлення ўзаемазвязанага вывучэння роднай 

і замежнай (блізкароднасных) літаратур у школьным курсе ў метадалагічных 
і метадычных адносінах з'яўляюцца… 

24. Пры вызначэнні агульных і нацыянальна своеасаблівых рыс ў творах 
блізкароднасных літаратур у ходзе вучэбна-выхаваўчага працэсу ў школе 
неабходна… 

25. Вызначце тэму для параўнальна-тыпалагічнага вывучэння творчасці 
славянскіх нісьменнікаў (клас на выбар)… 

 
 

В. Ю. Дылеўская 
КАНТРОЛЬНЫЯ ЗАДАННІ па тэме  

"Метадалагічны аспект нараўнальнага вывучэннн літаратур" 
 

1. Параўнальнае вывучэнне літаратур грунтуецца на прынцыпе 
гістарызму, які патрабуе ўстанаўлення… 

На гістарызме засноўваецца... 
Гістарычны падыход накіраваны… 
2. Прынцып міжпрадметных сувязей … 
3. Прынцып інтэграцыі… 
4. Прадэманструйце выяўленне тыпалагічных сыходжанняў пры 

супастаўленні беларускай і замежнай класікі на прыкладзе гворчасці Янкі 
Купалы і Тараса Шаўчэнкі, Якуба Коласа і Адама Міцкевіча ў 8 і 10 класах. 

5. Прывядзіце прыклады выяўлення кантакткых сувязей пры 
супастаўленні творчасці гэтых аўтараў. 

6. Пералічыце прынцыпы параўнальнага суаднясення, распрацаваныя 
К. М. Нартавым… 

7. На думку М. В. Чаркезавай, выяўленне ўзаемаўплываў у літаратуры 
будзе ажыццяўляцца эфектыўней пры ўвядзенні метадычных прыёмаў: 

1. _________________________________________  
2. __________________________________________ 
3. _________________________________________  
4. __________________________________________ 
8. Н. А. Собалеў, даследуючы асноўныя пытанні тэорыі параўнання, 

раскрывае псіхалагічныя і лагічныя яе асновы. 
Ён вылучае наступныя прынцыпы супастаўляльнага аналізу і яго віды:... 
9. С. Л. Рубіншгэйн лічыць, што параўнанне – гэта… 
10. А К. Кісялёў у аснову відавай класіфікацыі прыёмаў супастаўлення 

ўзяў суадносіны аналізу і яго аб'екта – літарятурнага тэксту. Ен вылучае: 
1. Унутрытэкставыя супастаўленні:... 
2. Міжтэкставыя супастаўленні:… 
3. Інтэрпрэтацыйныя сунастаўленні:.. 
11 На думку Т. Ф. Курдзюмавай, магчымасць супастаўленчя эмяшчае  
12. І. С. Збарскі вьзначыў прыкладныя ўзроўні самастоннай ацэначнай 



дзейнасці:… 
13. Н. М. Святлоўская, якая ўвяла ў тэорыю і практыку кіраўніцтва 

чытаннем тэрмін "чыгацкая самастойнасць", прыйшла да вываду, што… 
14. Фарміраванню тэарэтыка-літаратурных паняцпяў удзяляў вялікую 

ўвагу В. В. Галубкоў. Ен лічыў, што… 
15. Назавіце педагагічныя прынцыпы пры ўзаемазвязаным вывучэні 

літаратуры… 
16. Параўнальны метад адносна аб'ектаў розных нацыннальных 

літаратур карыстаецца прынцыпамі:… 
17. Эфектыўнасць вывучэння міжлітаратурных сувязей  

прадвызначаецца … 
18. Збліжэнне айчыннай і замежнай літаратур можа быць дасягнута  

праз … 
19. Пры адборы твораў для вывучэння ўзаемасувязей айчыннай і 

замежнай літаратур у школьным курсе ўлічваюцца ўзроставыя асаблівасці 
вучняў, што з'яўляецца 

20. Пералічыце актыўныя формы навучання пры параўнальным аналізе 
твораў… 

21. Пры  арганізацыі работы па супастаўленні неабходна прытрымлівацца 
наступных умоў:… 
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В. У. Праскаловіч 
 

КАНТРОЛЬНЫЯ ЗАДАННІ ПА ТЭМЕ:  
"Літаратурная творчасць школьнікаў" 

 
1. Наколькі актуальнымі, на вашу думку, застаюцца палажэнні, 

сфармуляваныя І. І. Замоціным? Абгрунтуйце свой адказ. 
 
Вядомы літаратуразнаўца і метадыст І. І. Замоцін лічыў літаратурна-

творчую самадзейнасць адным з вядучых момантаў школьнай літаратурнай 
адукацыі. Два выпускі яго метадычных нарысаў "Мастацкая літаратура ў 
шкодьным выкладанні" (1927–1928) – першая навуковая праца на методыцы 
выкладання беларускай літаратуры. На погляд вучонага. можна формулу 
школьнай літаратурнай асветы звесці да наступных момантаў: 1) развіццё 
літаратурнай мовы; 2) літаратурная начытанасць; 3) ідэйна-мастацкі аналіз 
літаратурнага матэрыялу; 4) літаратурна-творчая самадзейнасць вучняў. 
Важнасць чацвертага моманту ва ўмовах нрацоўнай школы. па словах 
Замоціна, відавочная. Ён пісаў: "Школа. зразумела. не выхоўвае спецыяльна 
паэтаў, якія аперыруюць мастацкім стылем. алс яна выхоўвае ў шырокім сэнсе 
працаўнікоў культуры, для якіх мастацкі стыль не толькі павінен быць 
зразумелым, але і даступным для выкарыстання ў практыцы іх штодзённага 
жыцця, бо кожны павінен умець да некаторай ступені маляўніча выявіць 
прадукты свайго і чужога мыслення і кожны павінен умець сродкамі 
эмацыянальнай мовы гаварыць, аб сваіх і чужых пачуццях... Гэта дыктуецца і 
ўкладам сучаснага жыцця. калі жывое слова, апранутае ў яркую і вобразную 
форму, з'яўляецца фактарам у грамадскай працы" [1. с. 11 ]. 

2. Які, на вашу думку, з прапанаваных шляхоў найбольш 
актуалізуецца ў сённяшніх умовах выхавання вучня-чытача? 
Выкажыце свой погляд. 

Вядомы метадыст М. А. Рыбнікава зазначала, што "давесці навучэнцаў 
да стану здзіўлення перад тытанічнай магутнасцю Талстога, перад геніяльнай 
думкай Пушкіна магчыма толькі ў тым выпадку, калі вы саміх навучэнцаў 
прымусіце выпрабаваць сілы хаця б на вельмі простай працы" [2. с. 273]. 
Менавіта ў дачыненні да сярэдніх класаў даследчыцай быў сфармуляваны 
тэзіс: "Ад маленькага пісьмснніка – да вялікага чытача", які прадугледжваў 
шырокую практыку літаратурна-творчых работ, выпрацоўку тэхнікі пісьма 
твораў розных жанраў, з мэтай больш глыбокага пазнання таямніц мастацтва 
слова. Сёння гэты тэзіс актуалізуецца пасля вядомага ў гісторыі доўгага 
перыяду панавання дагматычнай, нятворчай методыкі. Вядома ж, 
М. А. Рыбнікава не недаацэньвала патрэбы рыхтаваць у вучню чытача, не 
дапускала і ценю ілюзій адносна таго, што кожны вучань стане літаратарам. 
"Калі з нашых класаў выйдуць пісьменнікі і славеснікі. – пісала 
М.А.Рыбнікава.– гэта добра, але не на гэта мы разлічваем. Наша справа – 



падрыхтаваць чытача. які моцна адчувае і крытычна мысліць [3, с. 274]. На 
думку педагога А. М. Топарава, не выключаны і такі шлях: ад маленькага 
пісьменніка – да вялікага пісьменніка. "Мы павінны выхоўваць не толькі 
чытача, але і будучага пісьменніка. Не з неба ж валяцца літаратары!"  
[4 с. 139]. 

3. Як вы лічыце, ці можна пагадзіцца з наступным меркаваннем 
педагога? 

Вядомы настаўнік-славеснік Я. М. Ільін раіць пераносіць на методыку 
ўрока літаратуры спосабы, якімі карыстаюцца пісьменнікі ў сваёй дзейнасці. 
"Ці можна ўмела дакрануцца да вялікіх (майстроў слова. – В П.) З іншых 
пазіцый?" – ставіць пытанне ён і адказвае: "Калі славеснік збянтэжана баіцца 
такой "роўнасці", свет вялікага (пісьменніка. – В. П.) і самі яго кнігі закрыты 
перад ім. I ніхто: ні знакамітыя крытыкі, вядомыя літаратуразнаўцы, 
вучоныя-літаратары – гэтага свету і гэтых кніг за яго не адкрыюць" [5. с. 2]. 

4. Акадэмік М. А. Лазарук у сваёй працы "Навучанне і выхаванне 
творчасцю"(1994 г.) падкрэслівае: 

"Творчы накірунак слаба акцэнтаваны і ў падрыхтоўцы настаўніка ў 
педагагічных ВНУ. Тут пераважае ўтылітарна-прагматычны падыход: будучыя 
настаўнікі авалодваюць ведамі па сваім прадмеце і рэпрадуктыўнымі 
метадамі яго выкладання, але слаба – навыкамі ў галіне літаратурна-творчай 
самадзейнасці. Падрыхтоўка будучага настаўніка літаратуры ў адзначаным 
плане павінна пачьнацца не з ВНУ, а яшчэ са школы, з дзіцячага сада. Ужо 
там павінны выяўляцца філалагічныя і творчыя схільнасці чалавека, які 
потым пойдзе ў педагагічны інстытут. на філалагічны факультэт. Назіраючы 
за практыкай выкладання літаратуры ў школе, мы пераканаліся, што многія 
настаўнікі-славеснікі пазбаўлены патрэбнасці ў самавыяўленні праз 
творчасць. І, з другога боку. мы ўспрымаем як неаспрэчную ісціну тое, што. 
напрыклад, маляванне ў школе не можа весці настаўнік, які сам не ўмее 
маляваць, спевы – які не можа спяваць і іграць, а калі такое здараецца, то 
выглядае як відавочны нонсэнс. А выкладаць літаратуру, аказваецца, здольны 
ўсякі, нават той, хто ніколі не спрабаваў сам напісаць нешта арыгіналыіае з 
літаратурных твораў (узорнае сачыненне, верш, казку, рэцэнзію, артыкул у 
газету і г.д.)" [6]. 

Ці падтрымліваеце вы думку вучонага? Абгрунтуйце свій адказ. 

5. Кіраўнікі універсітэта "Мэрдак" у Заходняй Аўстраліі ўвялі экзамен па 
фантастыцы для будучых настаўнікаў. Калі б вам яшчэ раз давялося 
здаваць экзамен у ВНУ, ці задаволіла б вас такая форма іспытаў? Чаму? 

6. Аднавіце наступнае металалагічнае палажэнне: 
Прынцыпамі адбору і сістэматызацыі практыкаванняў, накіраваных на 

развіццё ў вучняў літаратурна-творчых уменняў, з'яўляюцца: 
− сістэмнасць вучэбных заданняў. Гэты прынцып заключаецца ў тым, 



што ...; 
− варыятыўнасць вучэбных заданняў. Гэты прынцып заключаецца ў тым, 

што ...; 
− дыферэнцыяцыя практыкаванняў. Гэты прынцып заключаецца ў тым, 

што... 
− прынцып раздзялення школьнікаў на літаратурна-творчыя групы 

(ЛТГ). Гэты прынцып заключаецца ў тым. што ...; 
− фарміраванне спосабў дзеянняў і іх паслядоўнасці. Зыходны прынцып у 

распрацоўцы методыкі развіцця літаратурна-творчых здольнасцей школьнікаў. 
Сутнасць развіццёвага навучання, на думку П. І. Підкасістага, заклюючаецца ў 
тым, што ...; 

− дыялектычны прынцып адзінства мовы і мыслення. Гэты прынцып 
заключаецца ў тым, што ...; 

− прынцып міжпрадметных сувязей. Гэты прынцып заключаецца ў тым, 
што...; 

7. Практыкаванні, якія садзейнічаюць актывізацыі літаратурна-
творчай дзейнасці навучэнцаў, можна размеркаваць на тры асноўныя 
групы: 

а) рэпрадуктыўныя, б) творчыя, в) літаратурна-мастацкія 
(пісьменніцкія). 

Размяркуйце наступныя практыкаванні (паводле дадзенай класіфікацыі): 
пераказ (падрабязны, сціслы, выбарачны). гутаркі па змесце твора, складанне 
розных відаў планаў, выразнае (мастацкае) чытанне, славеснае маляванне, 
мастацкае расказванне, розныя віды творчых пераказаў, інсцэніраванне, 
мізансцэніраванне, стварэнне кадранланаў, літаратурныя гульні, стылістычны 
эксперымент, "мантаж тэксту з россыпу слоў'", "вербальныя асацыяцыі", 
"слоўнікі" (тэрміны Л. М. Рожынай), "біном фантазіі" (тэрмін Джані Радары). 

8. Якая з прапанаваных мадэляу, на вашу думку, найбольш 
адэкватна адлюстроўвае працэс дзіцячай літаратурнай творчасці? 

Услед за В. Р. Бялінскім многія даследчыкі (М. Арнаудаў, А. Кавалёў, 
П. Мядзведзеў і інш.) традыцыйна выдзяляюць тры асноўныя стадыі: 
узнікненне задумы твора, выспяванне і распрацоўка задумы, напісанне твора. 
Да гэтых традыцыйных стадый, на думку Я. А. Карсунскага, неабходна 
дадаць яшчэ некалькі этапаў: этап збору матэрыялу, этап зваротнай сувязі, 
этап дапрацоўкі – перапраноўкі твора і самаацэнкі твора аўтарам [7, с. 48]. У 
найбольш завершаным выглядзе тэхналогія пісьменніцкай працы дадзена ў 
рабоце А. Г. Цэйтліна. Аўтар вылучае ў працэсе літаратурнай творчасці 
наступныя этапы: задума і ідэя будучага гвора, збор матэрыялу, планаванне 
яго, стварэнне вобраза, сюжэт і кампазіцыя, праца над мовай, стварэнне тэксту 
і перапрацоўка напісанага [8]. Распрацаваная псіхалінгвістамі мадэль 
спараджэння маўленчых выказванняў уключае ў сябе наступныя этапы: 
а) этам матывацыі выказвання; б) этап задумы; в) этап ажыццяўлення задумы 



(рэалізацыя плана); г) супастаўленне рэалізацыі задумы ) самой задумай. 

9. 3 мэтай развіцця літаратурна-творчых здольнасцей школьнікаў 
можна выкарыстаць наступныя літаратурныя гульні: 

чытацкія (слоўнікавыя і стылістычныя); 
выканальніцкія (інтанацыйныя эцюды, эцюды-імправізацыі, выразнае 

(мастацкае) чытанне, чытанне па ролях, інсцэніроўкі асобных эпізодаў і інш.; 
ролевыя (з прыняццем навучэнцамі пэўных ролевых функцый ("масак"). 

Перад "акцёрамі" ставіцца задача ацаніць пэўную з'яву, зыходзячы з логікі 
характару "свайго" персанажа). 

Прапануйце фрагмент урока з уключэннем гульні на ўроках 
літаратуры ў сярэдніх і старшых класах (твор па выбару). 

10. А. Я. Дудзецкі, падкрэсліваючы, што спосабы фантазіравання не 
мяняюцца здаўна, як сем нот у музыкантаў, лічыць найбольш 
распаўсюджаным з іх аглюцінацыю [9]. Сярод разнастайных яе 
разнавіднасцей найбольш папулярная аглюцінацыя як уключэнне аб'екта ў 
новыя ўмовы, якая шырока выкарыстоўваецца ў стварэнні літаратурных 
твораў. В. І. Нікіфарава адзначала, што ў творчасці Л. М Талстога гэта адна з 
асноўных аперацый. 

У творчай дзейнасці па стварэнні дзецьмі ўласнай казкі можна 
эфектыўна выкарыстоўваць наступныя віды аглюцінацыі: 

− фантастычная гіпотэза: Што было б, калі... . Варыянты: "Калі б у вас 
у руках была чароўная палачка...". "Залаты птах (паводле аднайменнай казкі) 
прыляцеў у ваш школьны сад..." і г. д. 

− Персаніфікацыя. Андэрсенаўскі прыём. Варыянты: "Старая падлога 
скрыпела, скрыпела і расказала гісторыю...". "Школьная крэйда паведала 
тайну..." і інш. 

− Казачны калейдаскоп (або "салата з казак". па Джані Радары). 
Кантамінацыя некалькіх з'яў, пазней, герояў з розных фальклорных казак. 
Варыянты: вядомых персанажаў (напрыклад, Удовінага сына, Вернідуба, 
Пакацігарошка) аб'яднаць у новай казачнай гісторыі. 

− Казка – схематіызацыя. Стылізацыя фальклорнай казкі па апорных 
словах: "жыла-была...". "даўно гэта было ці нядаўна..." і г. д. 

− "Фантастычны аналіз" казачнага персанажа (тэрмін Дж. Радары). 
− Казкі "навыварат" або "перевирание сказок" (па Дж. Радары). 
− Акцэнтуіраванне. Варыянт сюжэтнай гульні. Выконваенца таксама 

спосабамі аглюцінацыі. У сюжэтнай гульні, на думку А. Р. Лурыя, гэтым 
спосабам ствараецца замяшчэнне аднаго прадмета другім з падкрэсліваннем 
пэўных яго якасцей. У славеснай творчасці акцэнтуіруюіцца якасці 
персанажаў (напрыклад, воўк – злы, драпежнік, ліса– хітрая, малодшы сын – 
Іван-дурань і г. д.). Гэты спосаб актывізацыі дзіцячай фантазіі ў працэсе 
стварэння казкі выкарыстоўваецца наступным чынам: Баба Яга ў славеснай 
народнай творчасці – старая, страшэнная, нягодная баба, у дзіцячай  
творчасці – добрая, дарыльшчыца цудадзейнага сродку або чароўнага 



памагатага і г.д. 
− Казка-калька. ІІеранос падзей казкі ў іншы прасторавы і часавы план і 

інш. 
Згодна з прапанаванай класіфікацыяй, паспрабуйце прадставіць 

уласныя варыянты працы па развіцці дзіцячай фантазіі на ўроках 
літаратуры. 

11. Спосабы дасягнення мэт звязаны з выбарам той ці іншай тэхналогіі 
навучання. Аднак тэхналагічна пабудаваны дыдактычны працэс уключае і 
кантрольна-ацэначны эіпап. У практыцы школы вядомы розныя метады 
кантролю ўзроўню ведаў вучняў. Найбольш распаўсюджаныя з іх – вуснае 
апытанне і пісьмовыя кантрольныя работы. Але дадзеныя метады, зусім 
прыгодныя для атрымання інфармацыі аб бягучым засваенні вывучаемага 
матэрыялу, не суадносяцца з дыягнастычнымі мэтамі навучання. Праблему 
адназначнасці і паўтаральнасці вынікаў вырашаюць толькі дыдактычныя 
тэсты. З гэтай мэтай можна выкарыстаць методыку дыдактычных тэкстаў, 
прапанаваную В. П. Бяспалька [10]. У яе аснову пакладзены чатыры 
паслядоўныя ўзроўні засваення ведаў школьнікамі ў працэсе навучальнай 
дзейнасці: алгарытмічныя з падказкай, тыпавы (выкананне задання па 
правілу або алгарытму, які аднаўляецца па памяці), эўрыстычнага тыпу і 
творчы. 
Прапануйце тэставыя заданні (паводле дадзенай методыкі 

дыдактычных тэстаў), зарыентаваныя на актывізацыю літаратурнай 
крэатыўнасці вучняў (праграмны твор па выбару). 

12. Як вядома, І. П. Паўлаў дзяліў людзей на 3 тыпы ("мастацкі", 
"мысліцельны", "сярэдні"), у залежнасці ад адноснай перавагі першай або 
другой сігнальнай сістэмы або ад адноснай раўнавагі іх. Пытанне аб 
суадносінах сігнальных сістэм у прымяненні да псіхалагічнага аналізу 
прцэсаў інтэлектуадьнай дзейнасці можна разумець як пытанне аб 
суадносінах у гэтай дзейнасці наглядна-вобразнага і славесна-лагічнага 
кампанентаў. 
Зыходзячы з ідэй І. П. Паўлава, выявіце, якое значэнне маюць 

суадносіны наглядна-вобразнага і славесна-лагічнага кампакснтаў для 
развіцця літаратурна-творчых злолыіасцей. 3 гэтай мэтай прааналізуйце 
наступныя вучнёскія работы. 
Матывацыйны фрагмент: апісаць добра знаёмы прадмет, напрыклад, 

жолуд ("які ты падняў з зямлі і трымаеш на далоні").  
Прадстаўляем узоры вучнёўскіх работ. 

1. Я трымаю ў руцэ жолуд, які толькі што вісеў на дрэве, а зараз сваліўся 
на зямлю. Жолуд – плод дуба. Прыйшла пара – ён выспеў, адарваўся ад свайго 
дрэва. Шапачка, якая ўтрымлівала на дрэве жолуд, засталася на дубовай 
галінцы. Сам жолуд зараз выглядае такім адзінокім. Але трапіць ён у 
 зямлю – і вырасце новае дрэва. Праўда, пакуль вырасце магутны дуб, 
пройдуць сотні гадоў (Атон П.). 



2. Моцны, гладкі, як быццам адўліфаваны, у сваёй моднай шапачцы, жолуд 
вельмі падобны на вясёлага чалавечка з загарэлым тварыкам. Мне здаецца, 
што ў гэтай шапачцы заключана вялікая сіла. Застаўся ў шапачцы жолуд і 
захаваў свой характар. А калі адарваць шапачку, то становіцца жолуд 
падодны на чалавека з лысінкай. Вось толькі стаяць жолуд не можа - ножак 
у яго няма. Таму і нагадвае ў такі момант дзіця, якое яшчэ не можа цвёрда 
стаяць на нагах. Але трапіць жолуд у зямлю. прарасце і вырасце магутным 
дрэвам. Пад гэтым дубам-волатам будуць збірацца людзі ў дождж, успёку, 
проста адпачыць (Арцём П.). 

3. Пад старым дубам ляжыць ен, зялёны, бліскучы, маладзенькі. Ён  толькі 
што зваліўся з дрэва. Я падымаю яго. Які ён цвёрды і гладкі! А колькі сод 
назад вось такім жа жолудам быў гэты паміраючы імшысты старык?! Ён 
быў такім жа. Але гэта было год пяцьсот назад. I пачуў дуб за сваё жыццё 
шмат розных цікавых гісторый, таму што каля яго спыняліся людзі і 
дзяліліся з ім сваімі думкамі. Можа. і мой далёкі продак спыпяўся каля 
гэтага дуба. 
А цяпер я гавару табе, да пабачэння, стары дуб! Да сустрэчы, жолуд! Я 

закіну цябе даілей, каб праз 500 год мой далёкі нашчадак, трымаючы ў руках 
новы жолуд, падумаў пра мяне (Маша Я.). 

13. Апісанне прадмета па ўяўленню, якое выконвалі вучні, сведчыць аб іх 
індывідуадьна-псіхалагічных адрозненнях у адносінах назіральнасці, 
дакладнасці і канкрэтнасці апісання, яго вобразнай і эмацыянальнай 
афарбаванасці. 
Параўнайце апісанні, падрыхтаваныя трыма групамі вучняў, і 

выявіце тып асобы, па І. П. Паўлаву ("мастак", "мысліцель", "сярэдні" 
тып). 
 

14. Па выніках аналізу самастойнай літаратурнай дзейнасці вучняў 
выявіце наступныя ўзроўні развітасці літаратурна-творчых 
здольнасцей. Вынікі прадстаўце ў наступнай табліцы. 

 
Ступень развітасці кампанентаў  
літаратурна-творчых здольнасцей 

Тып асобы Эмацыянальная 
ўражлівасць 

Творчае 
ўяўленне 

Арыгінальнасць 
мыслення 

Выразнасць 
мовы 

"мастацкі"     
"мысліцелі"     

"сярэдні"     

15. Стылістычны эксперымент 
– Сачыніце беларускую народную казку па апорных словах, 

захоўваючы яе камназіцыйную структуру. 
Матывацыйны фрагмент: "Наш казачны паштальён трапіў пад дождж. 

Амаль усе словы размыла. Засталіся толькі некаторыя. Давайце па гэтых 



апорных словах паспрабуем аднавіць паштоўку". 
Паштоўка 

У некаторым царстве_____________________________________________ 
I быў у іх_______________________________________________________ 
Вось аднойчы___________________________________________________ 
Ідзе ён па дарозе, а насустрач ______________________________________ 
Гаворыць_________________ такія словы: 
"_______________________________________________________________". 
Тут сустракаецца яму______________________ і пытаецца: 
"_____________________________________________________________ ?" 
Адказвае________________: "____________________________________". 
Ідзе далей, раптам бачыць: _________________________________________ 
Перапалохаўся і гаворыць: "______________________________________".  
Як ісці ды ісці – ________________________________________________ 
А чаго там толькі няма! ___________________________________________ 
Дастаў________________________________________________________ 
Сталі жыць-пажываць_____________________________________________ 
I там быў______________________________________________________ 

 

16. У педагогіцы і псіхалогіі існуе шмат крытэрыяў ацэнкі творчых работ 
дзяцей. Але некаторыя даследчыкі (В. М. Дзячэнка, М. Я. Веракса) 
адзначаюць вялікую эфектыўнасць падыходу да аналізу дзіцячай творчасці 
амерыканскага слецыяліста П. Торанса [11]. Ен вылучае творчае мысленне як 
абавязковы кампанент любога творчага пошуку і выкарыстоўвае асноўныя 
паказчыкі творчага мыслення (прадуктыўнасць, гнуткасць, арыгінальнасць, 
самастойнасць) для аналізу вынікаў творчай дзейнасці. 

0 балаў – за адмаўленне ад задання; 
1 бал – за пераказ знаёмай казкі; 
2 балы – за пераказ знаёмай казкі, аде з унясеннем новых элементаў; 
3 балы – пры ўнясенні істотных элементаў навізны ў вядомую казку; 
4 балы – за цалкам самастойна прыдуманую, але схематычна пераказаную 
казку; 
5 балаў – за самастойна прыдуманую, але напісаную простай, невыразнай 
мовай; 
6 балаў – за самастойна прыдуманую казку, багатую на "казачную" 
абраднасць; 
7 балаў – за стварэнне незвычайных, арыгінальных казак, выкананых на 
падставе камбінаторных дзсянняў, напісаных багагай выразнай мовай. 

17. Ацаніце наступны "прадукт" дзіцячай літаратурнай творчасці 
(паводле тэстаў амерыканскага спецыяліста П. Торанса). 

 
 
 



Чароўная кветка 
 

 Даўно яно было ці нядаўна, так ці не так, – цяпер ужо напэўна ніхто і 
не ведае. 

 А я раскажу я вам тое, што дзед мне расказваў, а яму – яго дзед. 
 Жылі-былі муж з жонкай і былі ў іх тры сыны: два разумныя, а трэці – 

дурны. Але ж умеў Яська-прастачок на дудачцы іграць, ды так хораша, што 
ўсё навокал зачаравана яго слухала. 

 Хутка казка кажацца, ды не хутка справа робіцца. 
 Вось аднойчы надарылася бяда ў тым царстве: захварэла адзіная дачка 

цара. Прыязджалі розныя лекары, але нічога не маглі зрабіць. 
 І загадаў тады цар: 
− Хто маю дачку вылечыць, таму аддам паўцарства і царэўну ў прыдачу. 
Пачулі пра гэта старэйшыя браты і вырашылі ісці ў царскі палац. Яська 

думаў, думаў і таксама пайшоў сваё шчасце шукаць. 
Доўга ён ішоў ці каротка, але на трэці дзень трапіў у царскія пакоі. А ж 

бачыць – там столькі людзей! “Няма чаго тут прастачку рабіць”, – падумаў 
Яська і вырашыў вярнуцца дадому. 
Ідзе, ідзе ён, на дудачцы іграе. Раптам бачыць – насустрач мышка шэрая 

бяжыць. Кажа Ясю мышка: 
− Цудоўна іграеш! Вельмі спадабалася мне твая песня. Я – мышыны 

кароль і за талент твой табе падарунак зраблю. Царэўну ў жонкі хочаш? 
− Вядома, хачу. 
− Тады слухай. Ёсць недзе далёка ў гарах кветка цудадзейная, калі 

зрабіць з яе напой, то хворы робіцца здаровым, мёртвы – жывым. Гэта мне 
яшчэ бацька расказваў. Але як яе знайсці я не ведаю. Аднак у пошуках табе 
можа дапамагчы Баба Яга. Знайсці да Бабы Ягі дарогу дапаможа табе мая 
дачка. 
Падзякаваў Ясь і пайшоў за мышшу. Ішлі яны, ішлі ды прыйшлі да хаткі 

на курыных нагах. Адчыніў Ясь дзверы, бачыць: нікога няма, а ў хаце 
брудна, непрыбрана, у печы няпалена. Узяў Ясь мятлу ды пачаў парадак 
наводзіць. А мышка яму дапамагае. Толькі яны скончылі, як наляцеў нейкі 
віхор, усё затрэслася, закалацілася. Мышка спужалася і да бацькі пабегла. А 
ў хату ўварвалася Баба Яга ды як зарагоча: 

− Добра-добра, будзе што на вячэру! 
Але агледзелася і ўбачыла такую прыгажосць, што аж спужалася: можа 

гэта не яе хата? 
− Эге, дык ты гляджу добры хлопец! Нічога не ўзяў ды яшчэ ў хаце 

прыбраў! Давай тады разам вячэраць. 
Павячэралі. А Ясь пасля дудачку ўзяў і пачаў іграць. А Баба Яга пайшла 

плясаць. Скончыў Ясь іграць ды кажа: 
− Баба Яга, дапамажы мне кветачку знайсці і царэўну вылечыць! 



− Добра, вельмі ты мне да сэрца прыйшоўся, музыка твая дык увогуле 
мяне зладзейку расчуліла. Дапамагу табе. Але кветку мой родненькі братка-
змей сцеражэ. Ды ліха яго бяры, ніколі ад яго нічога добрага не бачыла! 

− Дзякую табе, Бабулечка Ягулечка. Як жа мне таго змея адолець? 
− На табе меч – сто галоў з плеч. Ім ты змея адолееш. А кветка тая 

знаходзіцца на Чортавай гары. 
Доўга-коратка ішоў Ясь, але знайшоў Чортаву гару. Толькі наблізіўся да 

яе, як выпаўз страшэнны змей. Пачалася бойка. Узмахнуў Ясь мячом направа 
– тры галавы далоў, узмахнуў налева – астатнія паляцелі далоў. Перамог змея 
Ясь, узяў кветку чароўную. 
Ідзе Ясь дадому, кветку да грудзей прыціскае. А ў той час старэйшыя 

браты з карчмы вярталіся. Даведаліся, што ў Яся ёсць чароўная кветка, 
вырашылі яго забіць. Так і зрабілі, а кветку забралі і пайшлі ў палац. 
Прыйшлі да цара, зрабілі напой і вылечылі царэўну. Падзякаваў ім цар і 

кажа: 
− Што хочаце выбірайце ва ўзнагароду. 
Адзін кажа: 
− Мне дачку аддай! 
Другі: 
− А мне пасаду і грошай! 
І пачалі яны рыхтавацца да вяселля. 
А Ясь у той час на дарозе мёртвы ляжыць. Ды на яго шчасце бегла дачка 

мышынага караля, убачыла Яся ды бацьку ўсё расказала. Прыйшоў да Яся 
мышыны кароль, паліў яго спачатку мёртвай, потым гаючай вадой. 
Прачнуўся Ясь і кажа: 

− Як я доўга спаў! 
Спаць табе век-векам, бо забілі цябе і кветку забралі браты твае 

старэйшыя. А зараз узнагароды атрымліваюць, да вяселля рыхтуюцца. Ідзі 
хутчэй у палац! 
Прыйшоў Ясь у царскія пакоі, а там вялікі пір, ды толькі музыкі не 

чуваць. Госці ўбачылі ў Яся дудачку, папрасілі яго пайграць. Пачаў ён іграць, 
палілася музыка па зале, дайшла да слыху братоў, і пачалі іх вусны самі па 
сабе адкрывацца ды праўду казаць, як усё было. 
Узлаваўся цар, загадаў братоў выгнаць, а Ясю ў жонкі царэўну аддаць. І 

сталі яны далей піраваць. 
І я там быў, мядок з півам піў – па барадзе цякло, а ў рот не папала, 

пайшоў я дахаты, каб даць сабе якой рады. Знайшоў па дарозе вясло, мяне 
сюды і прынясло. Вам казка, а мне абаранкаў вязка. (Маша Я., вучаніца 5”А” 
класа СШ №11 г.Мінска) 
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Н. Б. Рашэтнікава 

ТЭСТАВЫ КАНТРОЛЬ па тэме  
"Тэорыя літаратуры ў сярэлняй школе" 

1. Прадоўжьце выказванне. 
У адукацыйных стандартах (беларуская літаратура) вызначаны асноўныя 

патрабаванні да навучальна-выхаваўчага працэсу і яго вынікаў. У ліку іх 
патрабаванні, скіраваныя на авалоданне школьніками літаратурнымі 
паняццямі: 

– зарыентаванасць вучняў ў гістарычным развіцці мастацтва і літаратурьі – 
веданне асноўных этапаў (эпох, перыядаў), ідэйных і мастацкіх напрамкаў: 

… 
2.  Пералічыце асноўныя педагагічныя работы па вывучэнні тэорыі 

літаратуры ў сярэдняй школе. 

3. Вьзначце правільны варыянт. 

У сярэдніх класах даюцца тэарэтыка-літаратурныя паняцці, якія: 
а) скіраваны на разуменне вучнямі літаратурнаіа працэсу; 
б) дазваляюць зразумець асаблівасці мастацкай літаратуры ў цэлым і 



ідэйна-мастацкі змест канкрэтнага мастацкага твора; 
в) дапамагаюць зразумень мову мастацкіх вобразаў, адчуць выяўленчыя 

магчымасці вобразнага слова. 
4. Вызначце неправільны варыянт. 

У старшых класах тэарэтыка-літаратурцыя паняцці скіраваны: 
а) на характарыстыку канкрэтных твораў літаратуры ў кантэксце 

гістарычнага развіцця культуры свайго народа і чалавецтва; 
б) на разуменне розных спосабаў паказу чалавека ў літаратуры; 
в) на асэнсаванасць літаратуры і яе канкрэтных з'яў на светапоглядным, 

філасофскім узроўні. 

5. Ці дакладнае выказванне "Калі разумець паэзію літаральна, яна, 
безумоўна, рэч надзвычай умоўная, бо гэта непраўдападобная мова, 
нежывая гаворка"? Абгрунтуйце свой адказ. 

6. Пералічыце асноўныя тэарэгыка-літаратурныя паняцці, з якімі 
неабходна пазнаёміць вучняў старэйшых класаў. 

7. Раскрыйце паслядоўнасць вывучэння ў школе аднаго з тэарэтыка-
літаратурных паняцняў. 

8. Працягніце пералік сродкаў моўнай мастацкай выразнасці, якія 
неабходна засвоіць вучням 5–7 класаў. 

Алегорыя, вобразы-сімвалы, звароты, параўнанні, ... 

9. Назавіце пяць тэм урокаў літаратуры, мэтаю якіх з'яўляецца 
засваенне пытанняў тэорыі літаратуры. 

10. Ахарактарызуйце пазіцыю аднаго з даследчыкаў у вырашэнні пытання 
аб вывучэнні тэарэтыка-літаратурных паняццяў у сярэдняй школе. 

О. И. Царева 
 

Тестовый контроль по теме:  
"МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ" 

1. Из предложенных вариантов выберите определение понятия 
«метод»: 

 
а) путь, способ управления познанием;  
б) система правил и подходов к учебно-воспитательному процессу по 

предмету; 
в) сознательное владение какими-либо способами действия; 
г) форма взаимоотношений учащего и учащегося; 
д) система преподавания. 



2. В чьей классификации не разграничиваются понятия «прием» и 
«метод»? 

 
1. В системе методов В. В. Голубкова. 
2. В системе методов В. А. Никольского. 
3. В системе методов Н. И. Кудряшева. 
4. В системе методов В. Г. Маранцмана. 
5. В системе методов М. Г. Качурина. 
 
3. От чего зависит выбор методов обучения на конкретном уроке? 
 
1. От образовательной цели урока. 
2. От места урока в системе уроков. 
3. От своеобразия рассматриваемого текста 
4. От уровня способностей учащихся. 
5. От количества учебного времени на изучение темы. 
6. От воспитательной цели урока. 
7. От аспекта изучаемой темы. 
8. От жанровой специфики произведения. 
 
4. Влияет ли возраст учащихся на выбор методов?  
 
1. Да. 
2. Нет. 
 

5. Из предложенных вариантов выберите принципы, лежащие в 
основе системы методов В. В. Голубкова: 

 

1) характер общения ученика с литературным произведением и жизнью; 
2) характер познавательной деятельности учащихся; 
3) источник информации; 
4) логика усвоения материала; 
5) виды деятельности учащихся; 
6) этапы изучения произведения. 
 

6. Из предложенных вариантов выберите принципы, лежащие в 
основе системы методов В. А. Никольского: 

 
1) характер общения ученика с литературным произведением и жизнью; 
2) характер познавательной деятельности учащихся; 
3) источник информации; 
4) логика усвоения материала; 
5) виды деятельности учащихся; 
6) этапы изучения произведения. 
 
 



7. Из предложенных вариантов выберите принципы, лежащие в 
основе системы методов Н. И. Кудряшева: 

 
1) характер общения ученика с литературным произведением и жизнью; 
2) характер познавательной деятельности учащихся; 
3) источник информации; 
4) логика усвоения материала; 
5) виды деятельности учащихся; 
6) этапы изучения произведения. 

 
8. Из предложенных вариантов выберите принципы, лежащие в 

основе системы методов В. Г. Маранцмана: 
 
1) характер общения ученика с литературным произведением и жизнью; 
2) характер познавательной деятельности учащихся; 
3) источник информации; 
4) логика усвоения материала; 
5) виды деятельности учащихся; 
6) этапы изучения произведения. 

 
9. Из предложенных вариантов выберите принципы, лежащие в 

основе системы методов М. Г. Качурина: 
 
1) характер общения ученика с литературным произведением и жизнью; 
2) характер познавательной деятельности учащихся; 
3) источник информации; 
4) логика усвоения материала; 
5) виды деятельности учащихся; 
6) этапы изучения произведения. 

 
10. Ф. И. Буслаев обосновывает использование двух основных 

методов преподвания: «Способ преподавания двоякий: или заставляют 
ученика самого доискиваться и находить то, чему хотят научить его, или 
же предмет преподавания дается ему готовый, без всякого с его стороны 
пытания. Первая метода называется гейристическою, вторая – 
историко-догматическою». С какими методами в классификации 
Н. И. Кудряшева можно соотнести «метóды» Ф. И. Буслаева? 
 

Концепция Ф. И. Буслаева Классификация Н. И. Кудряшева 
Гейристическая метóда  
Историко-догматическая 
метóда 

 

 
 



11. Назовите метод (методы) обучения в классификации 
Н. И. Кудряшева, который(ые) призван(ы) обеспечить: 

 
1) чтение, полноценное восприятие произведения, обогащение 

читательских художественных впечатлений  
(____________________________________________________); 
2) осмысление художественной идеи произведения, постижение 

функциональной роли основных структурных элементов  
(____________________________________________________); 
3) достижение целостного взгляда на произведение путем синтеза и 

обобщения результатов, полученных на этапе чтения и анализа 
(_______________________________________________________); 

4) углубление эмоционально-образного впечатления, воссоздание 
целостного представления об изученном на этапе обобщения 

(___________________________________________________); 
5) развитие устной и письменной речи, литературных способностей 
(__________________________________________________). 

 
 

12. К какому методу в классификации Н. И. Кудряшева относятся 
данные методические приемы? Распределите их в соответствующие 
колонки. Колонки озаглавьте. 
 

Метод  
    

Приемы     

 
1) подготовка сообщения во время уроков повторения; 
2) составление плана к произведению; 
3) анализ критической статьи; 
4) выступление на диспуте; 
5) эмоциональное слово о писателе;  
6) составление синхронистической таблицы; 
7) читательский отзыв; 
8) подбор материала по определенной проблеме; 
9) составление исторической справки; 
10) лекция по биографии писателя; 
11) комментированное чтение; 
12) сравнительная характеристика героев. 



13. С каким (какими) методом в системе Н. И. Кудряшева связана 
самостоятельная работа учащихся? 

________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 
14. Какой метод в системе Н. И. Кудряшева реализуется с помощью 

данных приемов и видов деятельности учащихся: 1) анализ эпизодов; 
2) подбор материала по определенной проблеме; 3) диспут; 4) пересказ-
анализ; 5) составление плана к произведению; 6) составление 
сравнительной характеристики героев произведения? 

 
________________________________________________________________

______________________________________________________ 
 
15. Как в классификации Н. И. Кудряшева называются частично-

поисковый и поисковый методы? 
___________________________________________________________ 
 
Определите, к какому методу относятся перечисленные ниже приемы 

(частично поисковый – А, поисковый – Б): 
 

1) подбор материала по определенной проблеме; 
2) анализ непрограммного произведения; 
3) сопоставление иллюстраций к тексту; 
4) сочинение обобщающего характера; 
5) сравнительная характеристика героев;  
6) сопоставление произведения с его экранизацией; 
7) пересказ-анализ; 
8) самостоятельная формулировка тем сочинения и 
подбор материала к нему; 
9) соотнесение эпизода с авторской концепцией; 
10) составление режиссерского комментария. 

 

 
16. Назовите методы обучения литературе в классификации 

В. В. Голубкова, соотнесите их с общедидактическими методами 
обучения: диалогический метод – А, монологический метод – Б, 
практический метод – В. 
 
Классификация В. В. Голубкова Общедидактические методы 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

 
 



17. Чью систему методов развивают классификации 
В. Г. Маранцмана и М. Г. Качурина? 

 
1. Систему методов Н. И. Кудряшева. 
2. Систему методов В. А. Никольского. 
3. Систему методов В. В. Голубкова. 
4. Систему методов Г. Н. Ионина.  

 
 

18. Назовите методы в системе В. Г. Маранцмана: 
 
1)__________________________________________; 
2)__________________________________________; 
3)__________________________________________; 
4)__________________________________________; 
5)__________________________________________. 
  
 
19. Назовите методы в системе М. Г. Качурина: 
 
1)_________________________________________; 
2)_________________________________________; 
3)_________________________________________; 
 
 
20. Назовите методы в системе Г. Н. Ионина:  
 
1)_________________________________________; 
2)_________________________________________; 
3)_________________________________________. 


