




ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

У падрыхтоўцы філолага, выкладчыка, навукоўцы важнае месца займае 

неабходнасць у глыбокім вывучэнні заканмернасцей і асаблівасцей развіцця 

традыцыйнай духоўнай культуры беларусаў ва ўсёй яе разнастайнасці, 

асэнсаванні ролі і месца фальклору ў новай сацыякультурнай сітуацыі. Таму 

ў вучэбныя планы па спецыяльнасцях 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” 

ўключана дысцыпліна “Фалькларыстыка”, якая прадугледжвае вывучэнне і 

засваенне студэнтамі пытанняў тэаорыі і гісторыі фальклору, гістарыяграфіі 

фалькларыстыкі, арганізацыі і методыкі палявой працы, сістэматызацыі 

архіўных фондаў, тэксталогіі і эдыцыйных прынцыпаў. 

У курсе “Фалькларыстыка” вывучаюцца тэксты не толькі славеснай, але 

і музычнай, харэаграфічнай, драматургічнай народнай творчасці ва ўсіх іх 

праявах, формах і адносінах (перадтэкставых, інтэртэкставых і кантэкстных). 

Фальклор трактуецца як сістэма жанраў, міфалагічных уяўленняў і абрадаў у 

сучаснай ёй мастацка-духоўнай прасторы. Перспектывы сучаснай 

фалькларыстыкі звязаны з усведамленнем інтэгральнасці народнай 

традыцыыі і ўключэннем самой дысцыпліны ў агульнанавуковую парадыкму 

культурнай антрапалогіі пры захаванні свайго безумоўнага значэння. 

Праблематыка фалькларыстыкі актуалізуецца ў сувязі з пытаннямі 

вывучэння агульнай і славянскай міфалогіі, этнаграфіі, краязнаўства, 

гісторыі, айчыннай і сусветнай літаратуры, тэорыі літаратуры, беларускай 

мовы, культуралогіі і філасофіі. Комплекснае вывучэнне фальклору абяцае 

вырашэнне шырокамаштабных задач, звязаных з культурна-экалагічнай і 

сацыякультурнай праблематыкай. 

Асноўная мэта дадзенага курса – сфарміраваць у студэнтаў навуковае 

ўяўленне пра фалькларыстыку як навуку пра родавую спецыфіку фальклору, 

пра заканмернасці і асаблівасці развіцця традыцыйнай вербальнай духоўнай 

культуры беларусаў ва ўсёй яе разнастайнасці, выпрацаваць навыкі 

прафесійнага фалькларыстычнага аналізу. 

Задачы курса: 
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- паказаць важнасць ведання фальклорнай спадчыны нашага народа як 

падмурку усёй прафесійнай культуры; 

- даць студэнтам агульнае сістэматызаванае ўяўленне пра 

фалькларыстыку як адну з важнейшых дысцыплін у комплексе 

літаратуразнаўчых навук; 

- раскрыць сутнасць і змест асноўных фалькларыстычных паняццяў, 

катэгорый, тэрмінаў; 

- прасачыць функцыянаванне фальклорных твораў, розных відаў і 

жанраў фальклору ад старажытнасці да сучаснасці. 

- навучыць асноўным спосабам і прыёмам філалагічнага аналіза 

фальклорных тэкстаў. 

Дысцыпліна ўваходзіць у кампанент установы вышэйшай адукацыі, 

цыкл агульнанавуковых і агульнапрафесійных дысцыплін.  

Дадзеная дысцыпліна звязаная з такімі курсамі як “Гісторыя культуры 

Беларусі”, “Славянская міфалогія”, “Беларуская літаратура”. “Гісторыя 

Беларусі”, “Беларуская мова”, “Дыялекталогія”, “Тэорыя літаратуры”. 

  

Патрабаванні да ўзроўню засваення дысцыпліны: 

Студэнтам неабходна ведаць: 

- этапы развіцця фалькларыстыкі, яе прадмет, аб’ект, метады, школы і 

дзейнасць іх прадстаўнікоў; 

- характар і прыроду, сутнасць і тэматыку фальклорнай творчасці, яе 

спецыфіку і агульныя рысы з рознымі відамі мастацтва; 

- асаблівасці бытавання і функцыянавання фальклорных твораў на 

розных этапах развіцця 

- жанравую сістэму і паэтыку фальклору. 

Студэнты павінны ўмець: 

- аналізаваць фальклорныя творы з улікам іх ідэйна-мастацкай 

цэласнасці ў этнаграфічным канткэсце; 
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- сістэматызаваць і абагульняць фактычны матэрыял, які адлюстроўвае 

асаблівасці семантыкі і функцыянавання фальклорных твораў розных 

жанраў, гістарычных перыядаў і субкультур; 

- выяўляць аб’ектыўныя заканамернасці ўзнікнення, функцыянавання і 

згасання твораў розных фальклорных жанраў; 

- характарызаваць фалькларыстычныя школы і напрамкі.  

Студэнты павінны валодаць: 

- комплексам сучасных фалькларыстычных тэрмінаў і паняццяў; 

- асноўнымі прынцыпамі аналізу фальклорных твораў, неабходнымі для 

больш глыбокага ўсведамлення гісторыка-літаратуразнаўчых курсаў, 

напісання курсавых, семінарскіх і дыпломных прац па фалькларыстыцы і 

ўвогуле па літаратуразнаўству.  

Засваенне вучэбнай праграммы павінна забяспечыць фарміраванне 

наступных кампетэнцый:  

АК-1. Умець выкарыстоўваць ьазавыя навукова-тэарэтычныя веды для 

вырашэння тэарэтычных і практычных задач. 

АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам. 

АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі. 

АК-4. Умець працаваць самастойна. 

АК-5. Быць здольным прадуцыраваць новыя ідэі (валодаць 

крэатыўнасцю).  

АК-6. Валодаць міждысцыплінарным падыходам пры рашэнні праблем. 

АК-9. Умець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго 

жыцця. 

САК-1. Валодаць якасцямі грамадзянкасці. 

САК-2. Быць здольным да сацыяльных кантактаў. 

САК-3. Валодаць здольнасцю да міжасабовых камунікацый. 

САК-5. Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі. 

САК-6. Умець працаваць у калектыве. 
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ПК-5. Планаваць, арганізоўваць і весці навукова-даследчую працу ў галіне 

філалогіі (тэксталогіі).  

ПК-6. Выбіраць неабходныя метады даследвання, мадыфікаваць існуючыя і 

выкарыстоўваць новыя метады, зыходзячы з задач канкрэтнага даследавання. 

ПК-7. Выкарыстоўваць у працы сучасныя камп’ютарныя метады збору, 

апрацоўкі і захавання інфармацыі. 

ПК-8. Прадстаўляць вынікі навуковай працы ў адпаведнасці з адпаведнымі 

патрабаваннямі. 

ПК-9. Выкарыстоўваць сучасную методыку рэферавання і рэдагавання 

тэкстаў. 

ПК-10. Карыстацца навуковай і даведачнай літаратурай на беларускай, 

рускай і замежнай мовах. Праектная дзейнасць. 

ПК-11. Выкарыстоўваць сучасную метадалогію лінгвістычных і 

літаратуразнаўчых даследаванняў, выкарыстоўваць сродкі аўтаматызацыі 

праектавання, афармляць праектную дакументацыю. 

ПК-12. Праводзіць аналіз праектнай дзейнасці ў гуманітарнай сферы, 

распрацоўваць прапановы па павышэнні эфектыўнасці запланавых доследаў. 

ПК-20. Ажыццяўляць пошук, сістэматызацыю і аналіз інфармацыі па 

перспектывах развіцця галіны, інавацыйных тэхналогіях, праектах і рашэннях. 

ПК-21. Вызначаць мэты інавацый і спосабы іх дасягнення. 

Агульная колькасць гадзін, якая прызначаецца для вывучэння дысцыпліны 

для спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія – 76 гадзін. 

Колькасць аўдыторных гадзін складае 50 гадзін.  

Форма атрымання адукацыі – вочная. 

Размеркаванне аўдыторнага часу па відах заняткаў, курсах, семестрах: 

30 гадзін – лекцыйныя; 

20 гадзін – практычныя; 

Заняткі па дысцыпліне праходзяць у 2-ім семестры. 

Форма бягучай атэстацыі па вучэбнай дысцыпліне – залік (у 2-ім 

семестры). 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

1. Прадметнае поле фалькларыстыкі. Фалькларыстыка ў сістэме 

гуманітарных навук. Спецыфіка фальклору 

Асноўныя пазіцыі ў адносінах да прадметнага поля фалькларыстыкі. 

Узнікненне міжнароднага тэрміна “фальклор”. “Шырокае” і “вузкае” 

разуменне фальклору ў розных нацыянальных школах (славянскай – перш за 

ўсё ўсходнеславянскай, заходнееўрапейскай, амерыканскай). Нацыянальная 

адметнасць беларускага фальклору. Фальклор як прадмет даследавання 

розных дысцыплін (гісторыка-філалагічных, этнаграфічных, 

мастацтвазнаўчых). Усеахопныя навуковыя рэсурсы фалькларыстыкі ў 

вывучэнні родавай сутнасці фальклору, яго структуры, жанравага складу, 

тэксту, паэтыкі і пад. Метады і прынцыпы вывучэння фальклору. Сутнасць 

міждысцыплінарнага падыходу ў вывучэнні фальклору. Міждысцыплінарная 

скіраванасць даследчай праграмы акадэміка М.І. Талстога (пры вывучэнні 

фальклору Палесся). Сувязь фалькларыстыкі з іншымі навукамі. 

Традыцыйныя абмеркаванні суадносін паняццяў  “фальклор і этнаграфія”, 

“фальклор і міфалогія” і “фальклор і філалогія” (асобна: 

літаратура/літаратуразнаўства і мова/лінгвістыка). “Антрапалагізацыя 

фалькларыстыкі”. 

Традыцыйная вербальная культура і іншыя сферы народнай культуры: 

агульныя прыкметы і “ансамблевая” агульнасць. Гістарычныя станы 

сінкрэтызму фальклору. Фальклорны сінтэз як ператварэнне сінкрэтычнага 

стану. Тыпы фальклорных традыцый: “архаіка”, “класіка”, “постфальклор”. 

гарадскі фальклор. Стадыяльна-гістарычная і сацыяльна-культурная 

дыферэнцыяцыя фальклору. Навуковая праблема прымянення паняцця 

“фальклор”да ўсёй культурнай традыцыі ці толькі да асобных этапаў яе 

гісторыі.  

Спецыфічныя якасці фальклорнай традыцыі.Вуснасць. Калектыўнасць 

як праблема бытавання. “Пасіўна-калектыўныя” і “актыўна-калектыўныя” 
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формы. Ананімнасць, варыятыўнасць і стэрыятыпнасць як кардынальныя 

ўласцівасці фальклору; прырода і аспекты гэтых уласцівасцей.  

 

2. Гістарыяграфія фалькларыстыкі. Станаўленне і развіццё 

славянскай фалькларыстыкі 

Гістарыяграфія фалькларыстыкі як галіна, якая даследуе гісторыю 

збірання, публікацыі і апісання фальклору ў цэлым ці яго асобных жанраў і 

відаў, станаўленне і развіццё самой навукі, узнікненне школ і накірункаў у 

даследаванні фальклору. Праблемы аб’ектыўнага асэнсавання пэўных 

перыядаў у гісторыі фалькларыстыкі, раскрыцця гістарычнай праўды, 

перагляду і ацэнкі культурнай спадчыны, паказу станоўчага і негатыўнага ў 

тэарэтычным асвятленні пытанняў фальклору ў часы манапалізму 

марксісцка-ленінскай ідэалогіі. Традыцыйнае прачытанне гісторыі 

фалькларыстыкі праз прызму творчых біяграфій знакамітых дзеячаў навукі. 

Гістарыяграфія асноўных навуковых накірункаў, якія складаюць 

сутнасць фалькларыстычнай думкі, і вылучэнне асноўных перыядаў у 

развіцці навукі на працягу ўсяго ХХ ст. як асноўныя задачы сучаснай 

фалькларыстыкі ў галіне вывучэння ўласнай гісторыі. 

Зараджэнне славянскай фалькларыстыкі ў рэчышчы агульнаеўрапейскай 

навукі. Сувязь развіцця фалькларыстыкі з актуальнымі ідэйнымі плынямі. 

 

3. Сучасны стан і перспектывы славянскай фалькларыстыкі 

 Удасканаленне аналітычнага інструментарыя сучаснай фалькларыстыкі, 

выкарыстанне метадалагічных набыткаў у тэорыі камунікацыі, сацыялогіі, 

псіхалогіі, кагніталогіі і інш. Сучасныя тэорыі фальклорнага 

тэксту.Фальклорны гіпертэкст якнатуральная форма суіснавання ў 

фальклорнай свядомасці розных тэкстаў, звязаных між сабой тэматычна і 

кантэкстуальна. Прызнанне шматмернасці фальклору як аб’екта 

даследавання; імкненне пераадолець “лінеарнасць” яго аднабаковых 

апісанняў; прызнанне таго факта, што аналіз фальклорнага твора павінен 
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прадугледжваць шырокі даследчыцкі гарызонт, які ўключае ўмовы яго 

з’яўлення і функцыянавання. Комплекснае (ці мультыінтыграцыйнае) 

даследаванне праблем, якія адносяцца як да ўнутрана ўласцівай (іманентнай) 

структуры фальклорных тэкстаў, так і да практычнага прымянення 

(прагматыкі) і кантэкстаў фальклорнай традыцыі. аналітычны (а не 

апісальны) падыход у даследаваннях, праведзеных у плане 

міждысцыплінарнасці, комплекснасці. Пастуліраванне неабходнасці збірання 

поўнай фальклорнай дакументацыі з улікам сінкрэтычнай прыроды 

фальклорнага тэксту як шматмернай з’явы, перш за ўсё сітуацыйнай.  

Абмеркаванне пытання недастатковасці “філалагічнага” (у двух сэнсах: 

які карыстаецца эстэтычнымі крытэрыямі ацэнак і абапіраецца на славесны 

(вербальны) код). разумення фальклорнага тэксту, якому проціпастаўляецца 

“антрапалагічная” трактоўка тэксту. Абмеркаванне катэгорыі вуснасці як 

асноўнага крытэрыя прыналежнасці да фальклору. Разгляд межаў і сучаснага 

зместу крытэрыя народнасці ў сувязі з даследаваннем пытанняў масавай 

культуры, гарадскіх легенд, чутак, маладзёжнага, паляўнічага, турысцкага, 

салдацкага фальклору і пад. Спробы адмаўлення ад канцэптаў “тэкст”, 

“жанр”, “творчасць” як базавых тэрмінаў фалькларыстыкі і замены іх 

паняццямі “практыка”, “вопыт”, “перфоманс”.  

Перспектывы сучаснай славянскай фалькларыстыкі. Цэнтры вывучэння 

фальклору славянскіх народаў. Перыядычныя выданні (“Коды славянскай 

культуры”, “Македонскі фальклор”, “Балгарскі фальклор”, “Славенскі 

народапіс”, “Этналагічныя росшукі”, “Раскоўнік”, “Польскае народнае 

мастацтва”, “Этналінгвістыка”, “Народная літаратура”,  “Балканаславістыка”, 

“Жывая старына”, “Міфалогія і фальклор” і інш. ). Матэрыялы першага 

Усерасійскага кангрэсу фалькларыстаў (Масква, 2005) і ХІІІ-га, XIV-га 

Міжнароднага з’ездаў славістаў. 

 

 

 



10 

 

4. Узнікненне і развіццё беларускай фалькларыстыкі 

Беларускі фальклор у летапісах, дзелавых дакументах і іншых помніках 

пісьменнасці. Станаўленне беларускай фалькларыстыкі ў XVI-XVIII стст. 

Збіранне і вывучэнне беларускага фальклору выхадцамі з Беларусі і рускімі 

фалькларыстамі ў першай палове ХІХ ст. Інструкцыя па збіранні фальклорна-

этнаграфічных матэрыялаў (1816-1817 гг.) Віленскага ўніверсітэта і 

фалькларыстычная дзейнасць М.Чарноўскай. Збіральніцкая дзейнасць і 

асноўныя палажэнні аб працы “Аб славяншчыне да хрысціянства” З. Даленгі-

Хадакоўскага. Агульная характарыстыка жанраў беларускага фальклору ў 

кнізе А.Рыпінскага “Беларусь”. А.Рыпінскі як пачынальнік параўнальнага 

вывучэння беларускага фальклору. Апрацоўкі беларускага фальклору 

Я.Чачотам, Я.Баршчэўскі. Вусная паэзія беларусаў у творчасці А.Міцкевіча. 

Распрацоўка ў 50-60-я гг. ХІХ ст. у славянскай акадэмічнай філалогіі 

розных накірункаў, станаўленне навуковых школ (міфалагічнай, 

міграцыйнай, гістарычнай; пазней – антрапалагічнай, этнапсіхалагічнай, 

геаграфічнай) і іх уплыў на развіццё беларускай фалькларыстыкі.  

Развіццё беларускай фалькларыстыкі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ 

ст. Развіццё фалькларыстыкі ў 30-50-я гг. ХХ ст. Развіццё фалькларыстыкі ў 

1957-1986-я гг. Пачатак выдання зводу беларускай народнай творчасці з 1970 

г.; прынцыпы выдання і структура тамоў зводу.  

Тэндэнцыі сучаснага этапа ў развіцці беларускай фалькларыстыкі. 

Комплекснае даследаванне беларускага фальклору ў выданнях акадэмічнай 

серыі “Беларускі фальклор: жанры, віды, паэтыка” (2001-2004 гг.), у 

манаграфіях А.С. Фядосіка, К.П. Кабашнікава, Г.А. Барташэвіч, А.С. Ліса, 

Т.В. Валодзінай, І.В. Казаковай, А.М. Ненадаўца і інш. 
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5. Тэорыя і гісторыя фальклору. Арганізацыя і методыка палявой 

працы. Сістэматызацыя архіўных фондаў і эдыцыйная 

фалькларыстыка 

Тэорыя і гісторыя фальклору як сістэма абагульненых навуковых ведаў 

пра фальклор і яго генезіс. Спецыфіка фальклору, прырода традыцый, 

суадносіны агульнанацыянальных, рэгіянальных і лакальных уласцівасцей 

фальклору, прынцыпы гістарычнага вывучэння фальклору і яго сістэмны 

аналіз як важнейшыя раздзелы тэорыі і гісторыі фальклору. 

Асноўныя паняцці тэорыі фальклору. Асноўныя тэарэтычныя падыходы 

да вывучэння фальклорнага тэксту: тэкст у яго статычным аспекце, тэкст як 

“аб’ект”; тэкст у яго дынамінчым аспекце, тэкст як акт паводзін (выканання), 

уключаны ў прагматычны (этнаграфічны) кантэкст. 

Праблема распрацоўкі прынцыпаў фармальнай сістэматызацым 

фальклору (фальклорных тэзаўрусаў) у сувязі з выкарыстаннем 

камп’ютарнай тэхнікі для запісу фальклорна-этнаграфічнага матэрыялу. 

 

6. Жанрава-відавая сістэма беларускага фальклору. Замовы 

Праблема жанру і віду ў фальклоры. Жанраўтваральныя функцыі 

семантыкі, зместу і паэтыкі тэксту. Межы вар’іравання фальклорнага твора. 

Паэтыка жанру як аснова, якая вызначае характар магчымых для тэксту 

творчых змен. Жанр як тып вобразна-структурнай і кампазіцыйна-паэтычнай 

арганізацыі ці як мысліцельныя фігуры і структурныя мадэлі, у якія 

ўкладваецца тыпалагічна спасцігнуты творцамі жыццёвы матэрыял. 

Празаічнае і паэтычнае маўленне ў фальклоры як жанраўтваральная 

прыкмета. Жанравая характэрнасць твораў і прынцыпы паэтычнага мыслення 

творцаў. Верагоднае/неверагоднае, сакральнае/прафаннае, 

рытуальнае/нерытуальнае як жанраўтваральныя прыкметы ў фальклорнай 

традыцыі. Спецыфіка мадэлей свету ў розных жанрах. 
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Агульныя прынцыпы класіфікацыі фальклору (філалагічны, фармальны, 

функцыянальна-этнаграфічны, сацыяльны, мастацтвазнаўчы). Цыклізацыя ў 

фальклоры і яе разнавіднасці. Цыкл і жанр. Цыкл і кантамінацыя.  

Сістэма беларускай эпікі. Класіфікацыя абрадавай і пазаабрадавай 

лірыкі. Склад беларускай драматыкі. Малыя жанры беларускага фальклору. 

Міжжанравыя ўтварэнні. Прадуктыўныя і непрадуктыўныя жанры 

беларускага фальклору.  

Азначэнне жанру замовы. Паходжанне, магічнае прызначэнне і лёс 

замоў. Замовы як рытуал і складаючая народнай медыцыны. Архаічная 

карціна свету ў замовах. Унутрыжанравая дыферэнцыяцыя замоў: замовы ад 

хвароб, гаспадарчыя, ахоўныя ад нячыстай сілы, стыхій, звяроў, любоўныя; 

замовы, звязаныя з сямейна-сацыяльнымі адносінамі. Язычніцтва і 

хрысціянства ў замовах. Кампазіцыя замоў: зачын, заклінальная формула, 

эпічная (асноўная) частка, замыканне (заключэнне). Магічная аснова 

кампазіцыі замоў. Магічная функцыя рытмікі, тропікі, сінтактыкі. Замова і 

заклінанне, адкляцце, малітва. 

 

7.  Каляндарная абраднасць і паэзія беларусаў 

Народны каляндар. Падзел на чатыры каляндарныя цыклы. Язычніцтва і 

хрысціянства ў народным календары. Нерухомыя і рухомыя святы. Абрад і 

міф. Сінкрэтызм каляндарных абрадаў. Каляндарная проза. Малыя жанры 

календара. Песенныя формы (заклінальныя, рытуальныя, велічальныя, 

дакаральныя (жартоўныя), абрадавыя лірычныя песні). 

Зімовы перыяд беларускага народнага календара. Рытуальна-

міфалагічны змест каляндарных абрадаў, звычаяў, песень, рытуальных 

дыялогаў. Павер’і, прыкметы, варажба. Рытуальныя калядныя гульні, 

ігрышчы. Шчадроўскія песні. “Пераходныя” святы Грамніцы і Масленіца. 

Тыпалогія і нацыянальная спецыфіка масленічных песень.  

Веснавы перыяд народнага календара. Магічная семантыка абраду 

“Гуканне вясны”. Асноўныя матывы, рытуальна-міфалагічны змест і паэтыка 
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вяснянак. Саракі, Благавешчанне, Вербніца, Чысты чацвер, Вялікдзень – 

абрады і звычаі. Валачобніцтва і калядаванне. Функцыянальна-тэматычны 

склад, семантыка валачобных песень. Вобразы адрасатаў валачобных песень. 

Веснавыя карагодныя і гульнёвыя песні; генетычна-функцыянальная сувязь з 

магія і абрадамі. Юраўскія песні: міфалагічная семантыка вобразаў і маываў. 

Песні абраду “Ваджэння і пахавання” стралы, іх сувязь з асноўным 

славянскім міфам. Функцыянальная прырода абрада “Куст”. Траецкія, 

куставыя і русальныя песні, сувязь з міфалагічнымі ўяўленнямі. Веснавая 

талака: спецыфіка абраднасці, семантыка і паэтычная прырода песеннага 

суправаджэння. Летні перыяд народнага календара. Структура і семантыка 

абрадаў Купалля. Тыпалогія і паэтыка купальскіх і пятроўскіх песень. 

Сюжэты купальскіх балад: міфалагічны аспект. Тыпалогія жніўнай 

абраднасці. Мастацкі свет жніўных песень. Вобразы талакі і гаспадароў. 

Восеньскі перыяд народнага календара. Свята «Багач». Уздзвіжанне. 

Легенды, звязаныя са змеямі. Пакроў. Дзяды. Восеньскія каляндарныя песні 

– адметная з’ява беларускага фальклору. Геаграфічнае распаўсюджанне 

восеньскіх песень; народная тэрміналогія. Тыпалогія і паэтыка восеньскай 

каляндарнай лірыкі. Прыродны, працоўны, бытавы кантэксты восеньскіх 

песень. Песні на супрадках. Калектыўныя попрадкі як бытавы кантэкст 

песень. Піліпаўскія песні. Матыў Каляд у піліпаўскіх песнях. 

Лёс каляндарнай абраднасці і паэзіі сёння. Сучасныя даследаванні 

каляндарнай паэзіі беларусаў. 

 

8.  Сямейная абраднасць беларусаў і яе паэзія 

Абрады жыццёвага цыклу як «абрады пераходу». Канцэпцыя А. ван 

Геннепа і яго метад даследавання сямейных абрадаў. Траістая кампазіцыя 

пераходных абрадаў. Асаблівасці і склад сямейна-абрадавай паэзіі.  

Радзінна-хрэсьбінная абраднасць і паэзія. Беларускія радзінныя абрады і 

вераванні, звязаныя з дародавым, родавым і пасляродавым цыкламі. 
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Драматургія радзіннай абраднасці і яе паэтычнае ўвасабленне. Радзінная 

паэзія як неад’емная вербальная частка абраду. Жанравыя віды хрэсьбіннай 

паэзіі (заклінальныя, велічальныя, жартоўныя, бяседныя песні, тосты, 

прыгаворкі, жарты, прыказкі). Адлюстраванне народных звычаяў і 

ўрачыстасцяў у хрэсьбінных песнях. Эратычная сімволіка хрэсьбінных 

песень. Матывы і вобразы бяседных песень. 

Вясельная абраднасць і паэзія. Паходжанне вясельнага абраду. Вяселле  

як адмысловая «народная опера» з музыкай, спевамі, танцамі, 

драматызаванымі і магічнымі дзеяннямі. Рытуальны сцэнарый вяселля. 

Асноўныя этапы вяселля і сімволіка абрадаў. Рытуальна-эмацыянальныя 

тэмы маладой, маладога, ад’езду, дарогі, перашкод, вяртання і пад. Харавы 

дыялог «партыі жаніха» і «партыі нявесты» на вяселлі ў хаце маладой і ў 

хаце маладога. Ідэйна-тэматычны змест вясельных песень і іх класіфікацыя. 

Асноўныя коды вясельнай абраднасці і паэзіі (касмалагічны, раслінны, 

зааморфны, арніталагічны, ландшафтны, прадметны, колеравы). 

Паслявясельныя абрады і звычаі. Тыпы гасціны.  

Пахавальна-памінальная абраднасць і галашэнні. Міфалогія смерці і 

памерлых. Змястоўнае адзінства трох складнікаў пахавальнай абрадавай 

традыцыі і фальклору: народныя ўяўленні пра смерць і замагільнае існаванне 

(ментальны план), традыцыйны пахавальны і памінальны абрад (рытуальны 

план) і моўныя спосабы іх абазначэння і выражэння (вербальны план). Тэмы 

шляху (абрад як шлях, змена локусаў (асноўныя локусы абраду: лаўка ў 

чырвоным куце, труна (і стол); хата (пакой і сенцы); двор; шлях (вёска і 

дарога); могілкі, магіла), пераход са свету жывых у іншасвет) і долі 

(раздзяленне ўдзельнікаў абраду на «партыю жывых» і «партыю памерлых») 

– галоўныя тэмы адзінага пахавальна-памінальнага комплексу. Тэрміналогія 

(назвы абрадавых рэалій) і фразеалогія абраду. Метафары смерці. 

Тыпалагічная блізкасць пахавальнага абраду да пераходных абрадаў вяселля і 
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наваселля. Традыцыйныя кампазіцыйныя блокі галашэнняў. Характар 

тропікі. Псалмы і духоўныя вершы ў кантэксце пахавальна-памінальнай 

абраднасці. Сучасныя даследаванні сямейна-абрадавай паэзіі беларусаў. 

 

9.  Дзіцячы фальклор. Пазаабрадавая лірыка. Балады і жорсткія 

рамансы 

Дзіцячы фальклор як феномен традыцыйнай культуры. Узроставая 

дыферэнцыяцыя розных жанраў. Фальклор для дзяцей і ўласная дзіцячая 

творчасць. Жанравы склад і прынцыпы класіфікацыі дзіцячага фальклору. 

Вершаваныя і празаічныя, гульнёвыя і негульнёвыя жанры дзіцячага 

фальклору. Функцыянальнае прызначэнне, семантыка і вобразная сістэма 

калыханак і забаўлянак. Сфера гульнёвай культуры. 

Песенны рэпертуар. Песні-заклічкі і іх адрасаты. Мадэль перавернутага 

свету ў песнях-небыліцах. Паэтыка абсурду ў дзіцячым фальклоры. 

Цыклічная пабудова тэксту ў дакучных песнях. Казкі-забаўлянкі, дражнілкі, 

страшылкі, абракадабры, пераробкі, «выкліканні», «жорсткія вершыкі», іх 

месца ў жыцці дзяцей.  

Магчымасці выкарыстання беларускага дзіцячага фальклору ў выхаванні 

дзяцей, у рабоце дзіцячых садкоў, школ. 

Пазаабрадавыя песні як найбольш позні і найбольш развіты пласт 

традыцыйнага песеннага фальклору. Ідэалагічная аснова ўзнікнення 

пазаабрадавых лірычных песень. Адметнасць лірычнай парадыгмы. Пачуцці і 

перажыванні як паэтычная рэальнасць лірычных песень. Сінтэз 

перажыванняў лірычнага героя і выканаўцы. Бытавы і сацыяльны канфлікт як 

аснова першаснай класіфікацыі пазаабрадавай лірыкі. 

Лірыка кахання. Этыка і эстэтыка кахання. Ідэальнае каханне. Сімволіка 

песень пра каханне. Працяжныя любоўныя песні. Частыя любоўныя песні. 

Ідэйны змест пазаабрадавых лірычных песень.  
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Сямейная лірыка. Гендэрная ідэалогія і гендэрныя стэрэатыпы сямейных 

песень. Семантыка і паэтыка сямейнай лірыкі. Сюжэтныя сітуацыі песень пра 

жаночую долю, сіроцкіх, удовіных, прымацкіх песень.  

Сацыяльна-бытавая лірыка. Асоба і аўтарытарнае сацыяльнае асяроддзе 

ў песнях. Ідэйна-тэматычны змест казацкіх, рэкруцкіх, салдацкіх, чумацкіх, 

антыпрыгонніцкіх, батрацкіх песень. Матыў «смерці-шлюбу» ў салдацкіх і 

казацкіх песнях. 

Жартоўныя і сатырычныя песні. Вытокі народнай смехавой культуры. 

Рытуальныя і бытавыя формы смеху. Структура камічнага. Паэтычныя 

формы камічнага ў жартоўных і сатырычных песнях. Іронія, гратэск, сарказм 

у беларускіх песнях. Пераробка літаратурных твораў як сродак узбагачэння 

комплексу жартоўных і сатырычных песень.  

Прыпеўкі. Ідэйна-тэматычны змест і функцыянальныя групы прыпевак. 

Мастацкія асаблівасці. Рытміка, рыфма, гукапіс. Роля прыпевак у сучаснай 

культуры. 

Азначэнне жанру балад. Паходжанне балад і жорсткіх (мяшчанскіх) 

рамансаў. Іх месца ў народнапесенным рэпертуары. Навуковая і беларуская 

народная тэрміналогія. Пытанні ўнутрыжанравага падзелу балад.  

Жанравыя прыкметы балад і жорсткіх рамансаў. Сюжэтнасць – 

жанравызначальная рыса балад. Балады з міфалагічнымі матывамі. Балады, 

што змяшчаюць загадкі. Балады з гістарычнымі матывамі. Балады 

навелістычныя. Тыпалогія персанажаў і характараў. Балада як антыпод 

жорсткага рамансу. Балады літаратурнага паходжання. Беларуская 

літаратурная балада. 

 

10.  Казкі 

Азначэнне жанру. Класіфікацыя казак. Сістэма Аарнэ-Томпсана і 

Андрэева-Аарнэ. 

Казкі пра жывёл. Тэорыі паходжання казак пра жывёл. Анімізм, 

татэмізм, абрады ахвярапрынашэння жывёл. Характар абмалёўкі вобразаў 
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жывёл. Асноўныя тэмы, ідэі, вобразы. Антыномія маральных установак у 

казках пра жывёл. Алегарычнасць казак. Кумулятыўныя казкі. Казкі пра 

жывёл, байкі і этыялагічныя аповеды пра жывёл. 

Чарадзейныя казкі. Спецыфіка чарадзейных казак. Генезіс чарадзейнай 

казкі. Сувязь з абрадам ініцыяцыі, архаічнымі дыдактычнымі аповедамі. 

Мадэль свету, хранатоп чарадзейных казак. Асноўны канфлікт, тэмы, ідэі, 

вобразы. Ідыліка, драматызм і героіка. Генезіс казачных герояў і іх ворагаў. 

Структурнае вывучэнне чарадзейнай казкі У. Пропам. Функцыі і атрыбуты 

дзейных асоб. Тыпалогія персанажаў.  

Легендарныя казкі. Пераходнасць жанру. Адметнасць сістэмы вобразаў. 

Устойлівае кола сюжэтаў і тэм («Бог узнагароджвае і карае», «Дзівосны 

падарожны», «Дзівоснае амаладжэнне», «Праўда выходзіць наверх» і пад.). 

Характар абмалёўкі персанажаў. Сацыяльна-бытавыя казкі. Паходжанне. 

Характары і канфлікты. Стэрэатыпныя развязкі сюжэтаў. Мастацкая этыка. 

Гераізацыя вобраза народнага заступніка ў казках сацыяльнай накіраванасці. 

Маўленчая характарыстыка персанажаў. 

Навелістычныя казкі. Класіфікацыя паводле тэм і сюжэтаў. Асаблівасці 

мастацкага адлюстравання рэчаіснасці. Прыгоды героя як аснова сюжэта. 

Шматэпізоднасць. Архаічныя структуры ў навелістычнай казцы. Трыкстэр. 

 

11.  Няказкавая проза. Парэміялагічныя жанры беларускага 

фальклору 

Агульная характарыстыка няказкавай прозы. Дамініраванне 

інфарматыўнай функцыі. Жанравая класіфікацыя і сістэматызацыя тэкстаў. 

Легендарнае, фантастычнае, рэалістычнае ў няказкавай прозе.  

Легенда ў сістэме празаічных жанраў беларускага фальклору. 

Тэматычна-функцыянальная класіфікацыя легенд. Беларускія культурныя 

героі.  

Летапісныя паданні эпохі Кіеўскай Русі як агульная спадчына 

старажытнарускай народнасці. Міфалагізацыя беларускай гісторыі ў 
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гістарычных паданнях. Этнагенетычная тэматыка. Гістарызм тапанімічных 

паданняў беларусаў. Народныя этымалагічныя тлумачэнні тапонімаў у 

паданнях. Міфалагічныя ўяўленні ў тапанімічных паданнях. Мастацкія 

асаблівасці легенд і паданняў.  

Былічкі. Азначэнне жанру. Персанажны склад былічак. Сустрэча 

чалавека з прадстаўнікамі і праявамі іншасвету як аснова наратыву былічак. 

Інфарматыўная функцыя былічак. Былічкі і народная дэманалогія. 

Сказы, апавяданні (мемараты, фабулаты). Устаноўка на дакладнасць, 

адсутнасць фантастычнай выдумкі, аўтар і апавядальнік – сведкі падзей як 

жанравызначальныя рысы сказаў і апавяданняў. Пераходнасць і  

радуктыўнасць жанраў. Сувязь з легендамі і паданнямі. Гістарычныя падзеі, 

бытавыя здарэнні, лёс народа і асобнага чалавека ў сказах і апавяданнях. 

Асаблівасці структуравання тэкстаў. Кампазіцыя. 

Прыказкі і прымаўкі. Азначэнне жанраў. Агульнасць і адрозненне. Віды 

класіфікацый. Разнастайнасць тэматыкі. Тропіка, сінтактыка, вершаванасць 

прыказак і прымавак. Прымаўкі і фразеалагізмы. Прыкметы і павер’і – іх 

азначэнні, агульнасць і адрозненне. Міфалагічнае і рэалістычнае. Сувязь з 

прыказкамі, гульнямі, легендамі. Унутрыжанравая класіфікацыя прыкмет і 

павер’яў. 

 

12.   Смехавыя формы фальклорнай прозы 

Паняцце «народная смехавая культура». Вербальныя смехавыя 

празаічныя творы. 

Небыліцы. Абсурдная карціна свету як жанравызначальная прыкмета 

небыліц. Суадносіны небыліц і казак. Небыліца ў заклад. Узнагарода за 

апавяданне небыліц. 

Анекдатычныя казкі як разнавіднасць сацыяльна-бытавых казак. 

Сюжэтныя групы. Вобразная сістэма. Гратэскавыя сітуацыі. Паэтыка смеху. 

Прынцып рэалізаванай метафары. 
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Народныя анекдоты, жарты, гумарэскі. Азначэнне анекдота, яго паходжанне і 

характэрныя рысы. Віды анекдотаў. Ідэйна-тэматычная разнастайнасць і 

мастацкія асаблівасці анекдотаў. Прадуктыўнасць жанру.  

Жарты і гумарэскі, іх тэматычны змест і мастацкія асаблівасці. 

Абсурдная філасофія і незласлівы, дасціпны характар насмешкі ў жартах. 

 

13.   Народны тэатр 

Драматургія фальклорна-этнаграфічных комплексаў. Хранатоп. 

Традыцыйныя ролі. Выканаўцы. Касцюмы і маскі. Рэгламентацыя паводзін. 

Рытуальныя дыялогі. Драматургія народных гульняў. Тэатральна- 

драматычныя прадстаўленні падчас кірмашоў і святаў. 

Дзейнасць скамарохаў на Беларусі. «Смаргонская акадэмія». Школьная 

драма і інтэрмедыя. «Батлейка», яе віды, бытаванне, рэпертуар. Тыпы 

вобразаў у батлейцы. Рэлігійная частка батлейкі, яе ўзвышаная стылістыка. 

Містэрыяльная драма «Цар Ірад». Народная драма «Цар Максімілян» на 

сцэне прафесійнага тэатра. 

Роля народнага тэатра ў станаўленні прафесійнага тэатральнага 

мастацтва.  

 

14.  Фальклор і сучасная культура 

Выкарыстанне фальклорных скарбаў у выкананні дзяржаўных праграм 

(напрыклад, развіццё ўнутранага і ўязнога турызму). Развіццё 

кампаратывістычнага кірунку даследавання беларускага фальклору ў 

сусветным кантэксце. Трансфармацыя розных відаў і жанраў фальклору ў 

наш час. 

 

15.  Сучасная ўрбаністычная культура як аб’ект фалькларыстыкі 

Уключэнне прадуктаў ўрбаністычнай “спантаннай” культуры ў лік 

аб’ектаў сучаснай фалькларыстыкі як сродак унутранага развіцця 

дысцыпліны, павышэння яе грамадскага значэння. Даследаванне таго, як 
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“працуюць” пэўныя формы масавай культуры, якія сацыяльна-псіхалагічныя 

функцыі яны выконваюць, што яны значаць для жыцця грамадства – адна з 

задач сучаснай фалькларыстыкі (А.А. Панчанка). Несанкцыянаванасць 

зверху, неэлітарнасць, самазараджэнне і самаразвіццё, прыналежнасць 

пераважна да непрафесійнай сферы і вусны тып бытавання як прыкметы 

“спантанных” культур; дынамічнасць гэтых культур, заснаванне на вялікай 

колькасці камунікацыйных каналаў. Разуменне фальклорнага тэксту як 

такога, што з’яўляецца арганізаваным, паўтараецца ў тыповых сітуацыях. 

Школьны, студэнцкі, дзявочы, армейскі, блатны, жабрацкі, царкоўны 

фальклор, фальклор спартсменаў, спартыўных заўзятараў, таксістаў, 

пажарнікаў, музейных работнікаў, медыкаў, пацыенаў бальніц, альпіністаў, 

турыстаў і інш. Пісьмовыя формы (рукапісныя песеннікі, альбомныя вершы, 

паэмы, апавяданні, вершаваныя подпісы да фотаздымкаў, паштовак, пісьмаў, 

графіці, “святыя пісьмы” і “пісьмы шчасця” і інш. 

Новыя сацыяльна-эканамічныя і тэхналагічныя ўмовы і кардынальныя 

зрухі ў фальклорных сістэмах (міфалагічныя ўяўленні, сістэмы абрадаў і 

жанраў). “Неафальклорная” проза як кангламерат слаба структураваных 

“размоўна-маўленчых” тэкстаў, дамінантай якой з’яўляецца інфарматыўная 

функцыя і, адпаведна, устаноўка на верагоднасць (лакальныя, сямейныя 

паданні, мемараты, былічкі і пад.); квазінавуковая атрыбутыка і фразеалогія 

як новыя міфалагічныя канцэпты і стэрэатыпы грамадскай свядомасці. 

Дэманалогія як устойлівая частка міфалагічнай традыцыі; нараджэнне новага 

персанажнага поля ўнутры сістэмы міфалагічных уяўленняў (апавяданні пра 

НЛА і энланаўтаў, турысцкія апавяданні пра Чорнага альпініста і Белага 

спелеалота, аповеды пра Снежнага чалавека, Барабуашку і пад.). 

Рэпрадуктыўнасць абрадавай сістэмы; вывучэнне ініцыіруючых па сваёй 

сутнасці рытуалаў, якія будуюцца на архетыпах традыцыйных абрадаў 

(рытуалы, народжаныя ў асяроддзі турыстаў, вязняў, салдат, футбольных 

заўзятараў і г.д.), і звязанага з ім фальклору. Тэксты, якія жывуць у інтэрнэце 

і ўзнаўляюць некаторыя якасці вуснай традыцыі (пластычнасць, лёгкасць 



21 

 

аддзялення ад аўтара/валадара, адмысловыя суадносіны тэксту – памяці і 

тэксту – маніфестацыі і г.д.). 

Уключэнне ў сферу фалькларыстыкі праблем народнага праваслаўя, якія 

замоўчваліся ў савецкі час. Вывучэнне “наіўнай літаратуры” – значнага 

масіву ў “нізавой” пісьмовай славеснасці. 

Узаемадзеянне беларускага фальклору і літаратуры на розных этапах. 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТКА 

Спецыяльнасць 1-21 05 01 беларуская філалогія (па напрамках) 

Н
у
м

ар
 р

аз
д

зе
л
а,

 т
эм

ы
, 
за

н
я
тк

аў
 

Назва раздзела, тэмы, заняткаў, пералік пытанняў 

для вывучэння 

Колькасць  

аўдыторных гадзін 

М
ат

эр
ы

я
л
ьн

ае
 з

аб
ес

п
я
ч

эн
н

е
 з

ан
я
тк

аў
 

(н
аг

л
яд

н
ы

я
, 
м

ет
ад

ы
ч

н
ы

я
 д

ап
ам

о
ж

н
ік

і 
і 

ін
ш

.)
 

Л
іт

ар
ат

у
р

а 

Ф
о

р
м

ы
 к

ан
тр

о
л
ю

 в
ед

аў
 

л
ек

ц
ы

і 

п
р

ак
ты

ч
н

ы
я
 (

се
м

ін
ар

ск
ія

) 
за

н
я
тк

і 

л
аб

ар
ат

о
р
н

ы
я
 з

ан
я
тк

і 

к
ір

у
ем

ая
 с

ам
ас

то
й

н
ая

 р
аб

о
та

 

ст
у
д

эн
та

ў
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Агульная колькасць аўдыторных гадзін па 

дысцыпліне: 50. З іх: 
30 20      

1. Прадметнае поле фалькларыстыкі. 

Фалькларыстыка ў сістэме гуманітарных 

навук. Спецыфіка фальклору (2 гадзіны) 

2    Схемы, табліцы 1, 5, 14, 

17 

Вуснае 

апытанне 
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2. Гістарыяграфія фалькларыстыкі. 

Станаўленне і развіццё славянскай 

фалькларыстыкі (2 гадзіны) 

 

2    Схемы, табліцы 1, 3, 5, 7, 

10, 14, 17, 

20, 21 

Вуснае 

апытанне 

3. Сучасны стан і перспектывы славянскай 

фалькларыстыкі (2 гадзіны) 

2    Энцыклапедыі 1, 5, 14, 

17 

Вуснае 

апытанне 

4.  Узнікненне і развіццё беларускай 

фалькларыстыкі (2 гадзіны) 

 

2    Архіўныя 

матэрыялы 

1, 3, 5, 7, 

10, 14, 17, 

20, 21 

Тэставае 

заданне 

5. Тэорыя і гісторыя фальклору. Арганізацыя і 

методыка палявой працы. Сістэматызацыя 

архіўных фондаў і эдыцыйная 

фалькларыстыка (2 гадзіны) 

2    Архіўныя 

матэрыялы 

1, 5, 14, 

15, 17, 22 

Вуснае 

апытанне 

6. Жанрава-відавая сістэма беларускага 

фальклору. Замовы (2 гадзіны) 

 

2    Зборнікі тэкстаў, 

архіўныя 

матэрыялы 

1, 4, 12, 

14, 17  

Вуснае 

апытанне 

7. Каляндарная абраднасць і паэзія беларусаў  

(2 гадзіны) 

2    Зборнікі тэкстаў, 

архіўныя 

матэрыялы, 

відэаматэрыялы, 

аўдыяматэрыялы 

1, 4, 5, 14, 

13, 16, 17 

Тэставыя 

заданні 

8.  Сямейная абраднасць беларусаў і яе паэзія 

(2 гадзіны) 

2    Зборнікі тэкстаў, 

архіўныя 

матэрыялы, 

відэаматэрыялы, 

аўдыяматэрыялы 

1, 4, 5, 14, 

16, 17, 19 

Пісьмовае 

паведамленне 
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9.  Дзіцячы фальклор. Пазаабрадавая лірыка. 

Балады і жорсткія рамансы (2 гадзіны) 

2    Зборнікі тэкстаў, 

архіўныя 

матэрыялы, 

аўдыяматэрыялы 

1, 4, 5, 11, 

14, 17 

Вуснае 

апытанне 

10. Казкі (2 гадзіны) 

 

2    Зборнікі тэкстаў 1, 5, 8, 14, 

17 

Пісьмовае 

паведамленне 

11. Няказкавая проза. Парэміялагічныя жанры 

беларускага фальклору (2 гадзіны) 

 

2    Зборнікі тэкстаў, 

архіўныя 

матэрыялы 

1, 4, 5, 14, 

16, 17 

Тэставыя 

заданні 

12. Смехавыя формы народнай прозы (2 гадзіны) 2    Зборнікі тэкстаў, 

архіўныя 

матэрыялы 

1, 4, 5, 14, 

17 

Вуснае 

апытанне 

13.  Народны тэатр (2 гадзіны) 

 

 

2    Зборнікі тэкстаў, 

архіўныя 

матэрыялы 

1, 4, 5, 14, 

17, 19 

Вуснае 

апытанне 

14.  Фальклор і сучасная культура (2 гадзіны) 2    Зборнікі тэкстаў, 

архіўныя 

матэрыялы 

1, 5, 11, 

14 

Пісьмовае 

паведамленне 

15.  Сучасная ўрбаністычная культура як аб’ект 

фалькларыстыкі (2 гадзіны) 

2    Архіўныя 

матэрыялы 

1, 5, 14, 

17 

Вуснае 

апытанне 

16. Прадметнае поле фалькларыстыкі (2 гадзіны)  2   Схемы, табліцы 1, 5, 11, 

14 

Вуснае 

апытанне 

17. Жанры і віды беларускага фальклору  

(2 гадзіны) 

 2   Схемы, табліцы 1, 5, 11, 

14 

Тэставыя 

заданні 

18. Фальклорная паэтыка (2 гадзіны)  2   Зборнікі тэкстаў, 

архіўныя 

1, 4, 5, 6, 

11, 14, 15 

Пісьмовае 

паведамленне 
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матэрыялы 

19. Аналіз міфапаэтычных мадэлей свету розных 

жанраў (2 гадзіны) 

 2   Зборнікі тэкстаў, 

архіўныя 

матэрыялы 

1, 2, 4, 5, 

8, 11, 14, 

15 

Пісьмовая 

кантрольная 

работа 

20. Характарыстыка сістэмы кодаў фальклору  

(2 гадзіны) 

 2   Зборнікі тэкстаў, 

архіўныя 

матэрыялы 

1, 2, 4, 5, 

11, 14 

Вуснае 

апытанне 

21. Сімволіка і семантыка міфалагем беларускага 

фальклору (2 гадзіны) 

 

 2   Зборнікі тэкстаў, 

архіўныя 

матэрыялы 

1, 2, 4, 5, 

11, 14 

Электронныя 

прэзентацыі 

22. Аналіз твораў каляндарнай і сямейнай 

абрадавасці і пазаабрадавай лірыкі (2 гадзіны) 

 2   Зборнікі тэкстаў, 

архіўныя 

матэрыялы, 

відэаматэрыялы, 

аўдыяматэрыялы 

1, 2, 4, 5, 

11, 14 

Рэферат 

23. Аналіз твораў народнай прозы (2 гадзіны) 

 

 2   Зборнікі тэкстаў, 

архіўныя 

матэрыялы 

1, 2, 4, 5, 

11, 14 

Вуснае 

апытанне 

24. Агульнанацыянальнае, рэгіянальнае і 

лакальнае ў беларускім фальклоры (2 гадзіны) 

 2   Архіўныя 

матэрыялы, 

зборнікі тэкстаў, 

відэаматэрыялы, 

аўдыяматэрыялы 

1, 4, 5, 11, 

14, 19 

Электроныня 

прэзентацыі 

25. Беларускі фальклор у славянскім кантэксце  

(2 гадзіны) 

 

 2   Зборнікі тэкстаў, 

відэаматэрыялы, 

аўдыяматэрыялы 

1, 4, 5, 9, 

11, 14, 15 

Пісьмовае 

паведамленне 
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ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДАВАНЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ 

Для кантролю якасці ведаў па дысцыпліне “Фалькларыстыка” 

выкарыстоўваюцца наступныя сродкі дыягностыкі: 

 рэферат; 

 электронныя прэзентацыі; 

 пісьмовыя паведамленні; 

 вуснае апытанне; 

 тэставыя заданні; 

 пісьмовая кантрольная работа; 

 вусны залік. 

Ацэньванне вынікаў вывучэння дысцыпліны праводзіцца згодна з 

крытэрыямі ацэнкі ведаў і кампетэнцый студэнтаў, якія выкладзеныя ў лісце 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь № 21-04-1/105 ад 22.12.2003 г. і 

згодна з Палажэннем аб рэйтынгавай сістэме ацэнкі ведаў па дысцыпліне ў 

Беларускім дзяржаўным універсітэце (прыказ рэктара БДУ №382-ОД ад 

18.08.2015). 

 

ПЕРАЛІК ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ 

Спецыяльнасць 1-21 05 01 беларуская філалогія,  

дзённая форма навучання 

Прадметнае поле фалькларыстыкі (2 гадзіны) 

Этапы развіцця беларускай фалькларыстыкі. Аналіз тэарэтычных 

падыходаў да вызначэння прадмета даследавання навукі пра фальклор. 

Вызначэнне родавай сутнасці фальклору, яго паходжання, спецыфічных 

якасцей фальклорнай традыцыі. Характарыстыка метадаў і прынцыпаў 

вывучэння фальклору. Сувязь фалькларыстыкі з іншымі навукамі. 

Абмеркаванне суадносін фальклору з рознымі формамі культуры. 

Жанры і віды беларускага фальклору (2 гадзіны) 

Абмяркоўваюцца жанраўтваральныя характарыстыкі фальклорных 

тэкстаў. Фальклорныя творы розных відаў і жанраў сістэматызуюцца паводле 

агульных прынцыпаў класіфікацыі фальклору (фармальны, функцыянальна- 
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этнаграфічны, сацыяльны, мастацтвазнаўчы, філалагічны). На прыкладах 

твораў розных жанраў разглядаюцца розныя віды фальклорнай цыклізацыі і 

кантамінацыі. Вызначаюцца прадуктыўныя і непрадуктыўныя жанры 

беларускага фальклору. 

 

 Фальклорная паэтыка (2 гадзіны) 

Разглядаецца генезіс фальклорных тропаў у сувязі з міфалогіяй. 

Дыскутуецца праблематыка суадносін міфа і сімвала, міфа і метафары. 

Вызначаюцца вобразна-выяўленчыя сродкі (эпітэты і іх разнавіднасці, 

параўнанні, паралелізм, метафара, сімволіка, алегорыя, увасабленне, 

персаніфікацыя, гіпербала, літота, іронія і пад.), інтанацыйна-сінтаксічныя 

сродкі (паўтор, зваротак, зачын, рэфрэн, анафара, эпіфара, памяншальна-

ласкальныя словы, інверсія, кантамінацыя, маналог, дыялог, апавядальнасць), 

гукапісныя сродкі (рыфма і яе разнавіднасці, алітэрацыя, асананс, паўторы, 

гукаперайманні). 

 

    Аналіз міфапаэтычных мадэлей свету розных жанраў (2 гадзіны) 

Вызначаюцца агульнае і адметнае ў мадэлях свету ў творах каляндарнай 

і сямейнай абраднасці, замовах, загадках, выслоўях, прыкметах і павер’ях, 

чарадзейных і іншых казках, небыліцах, легендах і паданнях, пазаабрадавай 

лірыцы і інш. 

 

Характарыстыка сістэмы кодаў фальклору (2 гадзіны) 

Вызначэнне семантыкі і функцыянальнасці персанажнага, 

касмаграфічнага, ландшафтна-тапаграфічнага, каляндарна-храналагічнага, 

астранамічнага, метэаралагічнага, жывёльнага, расліннага, рэчыўнага, 

лічбавага, колеравага і іншых кодаў у жанрах беларускага традыцыйнага 

фальклору. 
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Сімволіка і семантыка міфалагем беларускага фальклору 

 (2 гадзіны) 

Вызначэнне сімволікі і семантыкі міфалагем на матэрыяле жанраў 

беларускага традыцыйнага фальклору. Міфалагемы Зямлі, Сонца, Поўні, 

Дрэва, Змяі, Жанчыны, Прыгажосці, Долі (Лёсу), Эротыкі (Страсці) і іншых. 

 

Аналіз твораў каляндарнай і сямейнай абрадавасці  

і пазаабрадавай лірыкі (2 гадзіны) 

Знаёмства з рознымі творамі каляндарнай і сямейнай абрадавасці, разбор 

іх ідэйна-тэматычнага зместу, разгляд мастацкіх асаблівасцей. Аналіз 

пазаабрадавых лірычных твораў рознага ідэйна-тэматычнага зместу, разгляд 

іх мастацкай адметнасці. 

 

Аналіз твораў народнай прозы (2 гадзіны) 

Параўнальнае даследаванне твораў казкавай і няказкавай прозы. 

Знаёмства з мясцовымі тапанімічныі і гістарычнымі паданнямі. 

 

Агульнанацыянальнае, рэгіянальнае і лакальнае  

ў беларускім фальклоры (2 гадзіны) 

Параўнальнае вывучэнне фальклору розных рэгіёнаў і лакальных 

традыцый. Праслухоўванне і/ці прагляд запісаў фальклорна-этнаграфічнага 

матэрыялу з розных мясцін Беларусі. Праца з архіўнымі матэрыяламі, 

геаграфічным паказальнікам каталога. 

Беларускі фальклор у славянскім кантэксце (2 гадзіны) 

Агляд славянскага фальклору. Параўнальны аналіз з беларускім 

фальклорам. Вызначэнне нацыянальнай спецыфікі беларускага фальклору, 

яго асобных відаў і жанраў. 
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ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ  

ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ  

З ІНШЫМІ ДЫСЦЫПЛІНАМІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 

Назва 

дысцыпліны,  

з якой 

патрабуецца 

ўзгадненне 

Назва кафедры 

Прапановы  

аб зменах у змесце 

вучэбнай праграмы 

па вучэбнай 

дысцыпліне 

Рашэнне, 

прынятае 

кафедрай, якая 

распарцавала 

вучэбную 

праграму ( з 

указаннем даты і 

нумара 

пратакола) 

Тэорыя 

літаратуры 

 

Тэорыі 

літаратуры  

Няма Зацвердзіць. 

Пратакол №___ 

ад _______2016 

 

Беларуская 

літаратура 

Гісторыі 

беларускай 

літаратуры, 

беларускай 

літаратуры і 

культуры 

 

Няма Зацвердзіць. 

Пратакол №____ 

ад _______2016 

Замежная 

літаратура 

 

Замежнай 

літаратуры 

Няма Зацвердзіць. 

Пратакол №____ 

ад ________2016 
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ЗМЕНЫ І ДАПАЎНЕННІ ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ 

ПА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ 
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№ п/п Змены і дапаўненні Падстава 
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Загадчык кафедры 
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