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РЭФЕРАТ 
Магістарская дысертацыя: 80 с., 2 дыягр., 43 крыніцы. 
ІНТЭРТЭКСТУАЛЬНАСЦЬ, ІНТЭРТЭКСТ, ПАРАТЭКСТ, МЕТАТЭКСТ, 

АДНОСІНЫ СУПРЫСУТНАСЦІ І ДЭРЫВАЦЫІ, АЛЮЗІЯ, ЦЫТАТА, 

РЭФЕРЭНЦЫЯ. 

Аб’ект даследавання: творы Васіля Быкава (―Жураўліны крык‖, 

―Сотнікаў‖, ―Знак бяды‖, ―Аблава‖, ―Сцюжа‖), Віктара Казько (―Выратуй і 
памілуй нас, чорны бусел!‖, ―Дзікае паляванне каралѐў сталіншчыны‖, ―Час 

збіраць косці‖, ―І нікога, хто ўбачыць мой страх‖). У якасці канцэптуальнага 
кантэксту выкарыстаны творы рускай, беларускай і сусветнай літаратур 

(А. Твардоўскі, Р. Гамзатаў, Я. Колас, У. Караткевіч, Б. Чэліні і інш.). 
Прадмет даследавання: варыянты і паэтыка інтэртэксту з пункту 

гледжання тыпалогіі, асаблівасцей функцыянавання ў творах двух аўтараў. 

Мэта даследавання – з дапамогай тыпалагічнага падыходу прывесці 
класіфікацыю інтэртэкстэм і вызначыць іх функцыянальную ролю ў мастацкіх 

творах Васіля Быкава і Віктара Казько. 
Метады даследавання: сістэмны і тыпалагічны падыходы,  

герменеўтычны, апісальны, супастаўляльны метады.  
Элементы навуковай навізны: упершыню ў беларускім 

літаратуразнаўстве даследуецца тыпалогія і функцыянаванне інтэртэксту ў творах 
В. Быкава і В. Казько. 

Сфера магчымага практычнага прымянення: метадычнае 
суправаджэнне пры падрыхтоўцы да ўрока літаратуры ў школе, ліцэі, 

семінарскіх і лекцыйных заняткаў ва ўстановах сярэдняй спецыяльнай і 
вышэйшай адукацыі, пры напісанні курсавых і дыпломных работ. 

Апрабацыя (укараненне): асноўныя вывады і палажэнні дысертацыі 

былі выкладзены ў выступленнях на пасяджэннях кафедры беларускай 
літаратуры і культуры БДПУ, у дакладах на трох навуковых і навукова-

практычных канферэнцыях: Рэспубліканская навукова-практычная 
канферэнцыя ―Духоўнае самавызначэнне асобы ў сучасным свеце‖, 

прысвечаная 85-годдзю з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча (г. Брэст, 26 
лістапада 2015); Міжнародная навуковая канферэнцыя ―Усходнеславянскія 

мовы ў сучаснай лексікаграфіі‖ (г. Мінск, 11 снежня 2015); Міжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя маладых філолагаў ―Слова ў мове, 

маўленні, тэксце‖ (г. Брэст, 22 красавіка 2016). 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй матэрыял правільна і 

аб‘ектыўна адлюстроўвае стан даследчага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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SUMMАRY 

Master‘s thesis:  80 p., 2 img., 43 r. 

INTERTEXTUALITY, INTERTEXT, PARATEXT, METATEXT, 

ALLUSIONS, QUOTATIONS, REFERENCE, RELATIONSHIPS PRESENCE, 

DERIVATION RELATIONSHIPS. 

The object is works by V. Bykov, V. Kazko. 

The subject is inertextuallity. 

The purpose of the research is to make classification of inertextuallity and 

determine it‘s function in works by V. Bykov, V. Kazko. 

Methods of the research are systematic and typology approach, hermeneutic, 

descriptive,  comparative methods. 

The scientific importance of the research is for the first time in the 

Belarussian literature typology of intertext will be determind? It‘s use and functional 

role in prose by V. Bykov, V. Kazko is studied. 

The scope of possible practical application: methodological support in 

preparing for the lesson of literature in school, high school, seminars and lectures in 

institutions of secondary and higher education.  

Testing (introduction): main conclusions and provisions of the thesis were 

presented in the speech at the meeting of the Department of the Belarusian literature 

and culture of Belarusian State Pedagogical University, the reports on the three 

scientific and practical conferences: Republican scientific-practical conference 

―Spiritual self-identity in the modern world‖ dedicated to the 85th anniversary of his 

birth Vladimir Karatkevich (Brest, November 26, 2015); International scientific 

conference ―East Slavic language in modern lexicography‖ (Minsk, December 11, 

2015); International scientific-practical conference for young philologists ―The word 

in language, speech, text‖ (Brest, April 22, 2016). 

The author confirms that the material correctly and objectively reflects the state 

of the research process, and all used literature and other sources of theoretical, 

methodological and methodical principles and concepts are accompanied by 

references to their authors. 
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