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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАШСКА
У навучальных установах Беларус! сёння няма праграм па славянскай
м1фалоп1, як1я б адпавядал! задачам сучаснай навук!. Прапануемая
дысцыпл1на з'яуляецца прэпедыутычнай па сваёй сутнасц! i арыентавана на
цэласную наватарскую метадалопю, што мае на мэце кардынальныя spyxi ва
усёй с1стэме фшалаг1чнага навучання. У наш час м1фалог1я разглядаецца не
проста як збор паданняу i легенд, але як анталопя, як аснова чалавечай
культуры, як паэтычная ф1ласоф1я, як непасрэдны выток фальклору i
прыгожага п1сьменства, як найважнейшая база шмат як1х пс1х1чных працэсау
i з'яу не толью старажытнасц!, але i сучаснага жыцця, 3 пункту гледжання
м1фалоп1 вывучаецца мова, сем1ётыка, тэорыя 1нфармацьп, пс1халог1я. Праз
м1фалапчныя устаноук! лепш бачыцца сучасны сацыяльны, 1дэалаг1чны,
эстэтычны стан грамадства. Без м1фалоп1 ужо немагчыма авалодаць тэорыяй
Л1таратуры (паходжанне тропау), зразумець сучасныя напрамк! у л1таратуры
(напрыклад, постмадэрн1зм). 3 гэтага пункту гледжання вывучэнне м1фалоп1
аказваецца надзвычай важным i перспектыуным у плане азнаямлення
студэнтау 3 асновам! ф1лалаг1чнай навук! у цэлым у яе сувяз! з пс1халопяй i
культуралог1яй,
а
таксама
вывучэння
л1таратуры
у
шырок1м
культуралаг1чным кантэксце. Менав1та з так1х паз1цый складзена праграма.
Праз м1фалопю мова i мастацкая л1таратура паустаюць у новым, нечаканым,
ракурсе, а кантэкст увогуле немагчыма разглядаць, м1нуючы тэорыю
архетыпау i асноуныя ун1версальныя м1фалагемы.
Мэта дысцыпл1ны "Славянская м1фалог1я"- пазнаём1ць студэнтау з
м1фалопяй як тынам свядомасц!, што з'яуляецца асновай культуры у цэлым,
яе форм: мовы, фальклору, л1таратуры, рэл1г11, мастацтва; канцэптуальна i
шматаспектна даследаваць праяуленне м1фалапчнага мыслення як
структураутваральнай i тропаутваральнай парадыгмы фальклорных i
л1таратурных творау.
Задачы дысцьшл1ны "Славянская м1фалог1я":
- паказаць значэнне м{фалоп1 як сукупнай паэтычнай спадчыны продкау,
увасобленай у мове i у сюжэтах л1таратурных творау;
- раскрыць асабл1васц1 м1фалапчнага мыслення, з якога прадуцыруюцца
ун1версальныя культурныя с1мвалы - архетыпы;
- прасачьщь разв1ццё м1фалоп1 побач з разв1ццём мовы; у сувяз! з гэтым
3 новых паз1цый падыходз1ць да этымалог!! слоу нацыянальнай мовы,
што дае магчымасць больш глыбока i тонка разумець троп1ку
л1таратурных творау;
- ускрыць сэнс м1фалог11 як асновы грамадскай этык! i народнай марал!,
адлюстраваных таксама i у канкрэтных творах мастацкай л1таратуры,
што узмацняе яе BbixaBaj^iae значэнне;
- даць магчымасць студэнтам зразумець адрозненне навук!, якая
гаворыць аб прычьшах тых ц1 !ншых з'яу, i м1фалог11 (рэл1г11), якая
паказвае мэту чалавечага жыцця i дае магчымасць адчуць здольнасць
чалавека да звышпачуццёвага успрыняцця. У сваю чаргу гэта дазвол1ць
3

больш глыбока зразумець фальклор, а таксама л1таратуру як
анталапчны в1д мастацтва;
- у сувяз! 3 вывучэннем м1фалог11 i этн1чных с1мвалау, праяуленых у
нацыянальнай л1таратуры, вывесщ студэнтау на некаторыя праблемы
пс1халог11 творчасц!; паказаць м1фалопю i л1таратуру як пс1халог1ю,
спраектаваную на знешн! свет, што у значнай ступен! дапаможа
студэнтам лепш зразумець caMix сябе;
- звязаць м1фалапчнасць i тыповасць у мастацкай творчасц!;
- паказаць м1фалапчныя мадэл! чалавечых паводз1н, выяуленыя у
фальклорных i л1таратурных казках; праз казачную творчасць
пазнаём1ць студэнтау з прынцыпам! дзеяння чалавечай фантаз11;
- павыс1ць агульнаф1ласофск1 i л1таратурна-тэарэтычны узровень
падрыхтоуи студэнтау праз вывучэнне м1фалапчных вытокау
вобразнага мыслення, што адкрывае перспектывы больш тонкага
разумения паэтык! мастацк1х творау;
- пазнаём1ць студэнтау з м1фалапчным1 с1стэмам1: ведыйскай, грэчаскай,
славянскай.
У вын1ку вывучэння дысцыпл1ны "Славянская м1фалопя" студэнты
naBiHHbi
ведаць:
• пс1халапчна-сацыяльныя выток! м1фалог11, яе ранн1я формы;
• касмагон1ю i касмалог1ю;
• м1фалаг1чныя с1стэмы 1ндаезфапейсюх народау;
• м1фы пра першапродкау - культурных герояу i у сувяз! з 1м1 станауленне л1таратурнага эпасу;
• сувяз! м1фалоп1 i фальклору;
• м1фалапзм л1таратурных творау,'
умець:
• праводз1ць этымалаг1чны, з ул1кам ведання м1фалог11, анал1з фактау
мовы, што дае магчымасць больш глыбока i тонка разумець троп1ку
л1таратурных творау;
• праводз1ць тыпалапчны анал1з м1фалапчных с1стэм народау Е5фаз11;
• знаходз1ць м1фалапчныя вобразы, матывы у фальклорных i
л1таратурных творах;
• анал1заваць мастацк1я творы беларускай, рускай i замежнай л1таратуры.
МЕТАДЫ НАВУЧАННЯ
У працэсе выкладання дысцыпл1ны "Славянская м1фалопя"
выкарыстоуваюцца насту пныя метады:
1. Вуснае выкладанне 1нфармацьп выкладчыкам i акты^шая пазнавальная
дзейнасць студэнтау (лекцыя, расказ, тлумачэнне, 1люстрацыя,
дэманстрацыя).

2. Замацаванне вывучаемага матэрыялу.
*
3. Самастойная праца студэнтау па асэнсаванн! i замацаванн! вывз^аемага
матэрыялу (праца з арыпнальным! мастацк1м1 i рэл1пйным1 тэкстам!,
навуковым! працам!, энцыклапедыям!, выкананне дамашн1х заданняу).
4. Вучэбная праца па выкарыстанн! ведау на практыцы i выпрацоуцы
уменняу i навыкау (тэставыя заданы!, праца з тэкстам!).
5. Праверка i ацэнка ведау, уменняу i навыкау (1ндыв1дуальнае, франтальнае
апытванне, кантрольныя работы, 1ндывщуальныя тэставыя заданн!).
Вывучэнне дысцыпл1ны разл1чана макс1мальна на 90 навучальных
гадз1н.
Для спецыяльнасц! 1-21 05 01<:<Беларуская фшалопя (па напрамках>>
колькасць аудыторных гадз1н - 34, з ix лакцы! - 20, практычныя занятк! - 14
гадз1н.
f
Для спецыяльнасщ 1-21 05 02<с<Руская фшалопя (па напрамках)>>
колькасць аудыторных гадз1н - 34, з ix лекцы! - 24, практычныя занятк! - 10
гадз1н.
Для спецыяльнасщ 1-21 05 04Славянская фшалопя>> колькасць
аудыторных гадз1н - 34, з ix лекцы1 - 24, практычныя занятк! - 10 гадз1н.
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ЗМЕСТ ДЫСЦЫПЛ1НЫ
Раздзел!
М1ФАЛОГ1Я ЯК ФОРМА СВЕТАПОГЛЯДУ, СВЯДОМАСЩI
СВЕТААДЧУВАННЯ СТАРАЖЫТНЫХ СЛАВЯН. М1ФАЛОГ1Я ЯК
НАВУКА. ВЫТОК1М1ФАЛОГ111ЯЕ РАНН1Я ФОРМЫ. СУЧАСНЫЯ
НАВУКОВЫЯ ТЭХНАЛОГПIМ1ФАЛОГ1Я
1.1. М1фалопя як форма светапогляду
Разумение м1фалог11 як формы светапогляду, светаадчування
старажытных славян. М1фалопя - паэтычная ф1ласоф1я, фшасоф1я у вобразах.
М1фалопя i мова як першыя с1стэмы чалавечай свядомасц!. М1фалопя i
рэл1пя. М1фалог1я i фалыслор. М1фалог1я i л1таратура. М1ф у с1стэме
культуры. Парадыгматычная функцыя м1фа.М1фалопя i навука. Праяуленш
м1фалапчнага светапогляду у наш час. Метамоунае разумение паияцця
мюалопя .

1.2. М1фалопя як навука
Г1сторыя м1фалог11 як навук!. Вытою звестак пра м1фалопю: п1сьмовыя
noMHiKi, згадванн! замежных аутарау, фальклорныя i этнаграф1чныя крын1цы,
дадзеныя археалог!!, тапан1м1ка i inni. Асиоуныя м1фалагемы i ix выяулеине у
фальклоры i мастацкай л1таратуры. Вызначэине м1фа як культуралаг1чная
праблема. Дасягненн! сучаснай навук! i м1фалопя.

1.3. Старажытныя формы народных вераванняу
Архшчны (дам1фалапчны) светапогляд. Татэм1зм як адна з найбольш
старажытных формау народных вераванняу (эпох! палеал1ту). Навуковыя
тэоры! татэм1зму.
Выспяванне культу продкау на аснове татэм1зму. Значэнне татэм1зму у
сацыяльнай арган1зацьп першабытиага грамадства.
Рэштк! татэм1зму у сучаснай культуры. Фетышызм.
Атмгзм як тып светапогляду дапстарычнай эпох!. Паняц1йны ланцуг:
адухауленне прыроды - вера у духоуныя сутнасц! (духау) - разумение
чалавечай душы. Су1снаванне ан1м1зму i адной з сусветных рэл1г1й у
некаторых сучасных Kpainax A3ii, Афрыю, Лац1нскай Амерык!. Шаманства як
традыцыйная рэл1пя мнопх народау свету. Шамансю космас. Верагодиасць
шаманскай практык! у продкау усходи1х славян, балтау i угра-ф1нау.
Ан1м1стычны светапогляд як аснова метафарызацьп мовы, паэтычнага
паралел1зму у фальклоры, у цэлым TponiKi - як фальклору, так i л1таратуры.
Дух! прыроды у славян (н1жэйшая м1фалог1я). Маг1я i рытуал. Маг1я
як "супернавука" старажытиасц!. Маг1я як с1стэма пс1хатэхн1к1 i рытуалау.
В1ды Marii.

Мапчныя функцы! мовы (вербальная мапя). Замовы як адз1н з
найбольш paHHix м1фалапчна-фалыслорных жанрау i як канцэнтраванае
увасабленне веры у маг1ю слоу. Ц1кавасць да замоу з боку беларускай
авангарднай паэз11. Час i прастора у замове. Камун1кацыйная стратэпя
замовы. 1ншыя формы вербальнай Marii: мал1твы, мантры, формулы г1пнозу i
аутатрэн1нгу. Сугесты^^ая функцыя мовы як уваход у падсвядомасць.
Выкарыстанне вербальнай Marii у сучасных CMI i п1яртэхналопях (нейрал1нгв1стычнае праграмаванне). Небяспека пс1-збро1.
Функцьп рытуалу. Тыпы рытуалау. Рытуальныя с1мвалы. Старажытныя
MicT3pbii. Рытуалы "пераходу" у традыцыйнай культуры усходн1х славян.

РаздзелП
КАСМАГОН1ЯIКАСМАЛОПЯ
2.1.М1фалапчная мадэль свету
Касмгчнае Кола як мадэль Сусвету. С1мвол1ка "цэнтра". Паутор
KacMaroHii на Зямл1. Гара як цэнтр Свету, вобраз Свету. Сусветная Гара як
адз1н 3 глабальных архетыпау. М1фалагема Сусветнай Гары у мастацкай
творчасц!.
Касмгчнае Дрэва (Прадрэва) як мадэль Свету, вось Свету. М1фалагема
Прадрэва у касмаган1чна-ф1ласофск1м сэнсе. Час i прастора у сувяз! з Дрэвам.
1канаграф1я Сусветнага Дрэва. Вобраз Прадрэва - аснова для упарадкавання
мыслення. Аналап Касм1чнага Дрэва i яго выяуленн! у фальклоры i
прыгожым п1сьменстве славян.
РаслЫны эпас славян. М1фалапчныя расл1ны (папараць-кветка, разрыутрава, мандрагора i 1нш.). Кветю у легендах i паданнях. Шэдэуры
ландшафтнай арх1тэктуры у свеце (парк! Англ11, 1тал11, Францы! i 1нш.) i
выкарыстанне у ёй м1фалаг1чных уяуленняу, Ландшафтны дызайн на
Беларус!.
2.2.М1фы пра стварэнне свету
М1фы пра утварэнне Космасу i Зямл! у розных м1фалапчных с1стэмах.
Свяшчэнная 1ерагам1я. Увасабленне касм1чнай энерп! у пэуных м1фалаг1чных
вобразах.
Паняцце Хаосу. Асноуныя натурф1ласофск1я CTbixii: агонь, вада, зямля,
паветра. Натурф1ласофск1я CTbixii, або элементы Сусвету у Б1бл11.
Натурфшасофск1я CTbixii у творах клас1кау беларускай л1таратуры, рускай
л1таратуры, славянск1х л1таратур.
М1фы пра стварэнне Свету як ланцуг нараджэння багоу, яюя мадэл1руюць
асноуныя прыродныя з'явы i аб'екты. Розныя пакаленн! багоу у антычнай
м1фалог11.

Творчы акт Бога-Стваральн1ка (Дэм1урга); Стварэнне Свету пры дапамозе
Думю-Слова (Логаса). Стварэнне Свету паводле Bi6nii: с1мвал1чны i
эзатэрычны сэнс.
Зорнае неба ва уяуленнях старажытных людзей. Астральный м1фы у
культуры беларусау. Сувязь мегал1тычнай культуры з касмагон1яй.

2.3.Асноуныя славянск1я м1фалагемы
М1фалапчная свядомасць як спосаб асваення свету. Паняцце
м1фалагемы. М1фалагема i архетып. Семантыка i с1мвол1ка славянск1х
м1фалагем. Асноуныя славянск1я м1фалагемы (м1фалагема Зямл1, Сонца,
Поун1, Жанчыны, Прыгажосц!, Дол! (Лесу), Любов!). Асноуныя навуковыя
даследаванн! славянск1х м1фалагем.

2.4.Сонца у м!фалоп1. Салярны культ славян
Культ Сонца у сувяз! з культам смерц! у Старажытным Еппце i яго
уплыу на еурапейскую культуру. Сонечны пантэон 1ндаеурапейцау.
Сонечныя 6ari Антычнасц!. Абагауленне Сонца у славянау. Bari Святла.
Святло - цемра: м1ф пра змеяборства - перамога над смерцю, л1хам, цемрай.
Месяцавыя м1фы. Сучасныя м1фы пра Поуню (Месяц) у кантэксце
дасягненняу навукова-тэхн1чнага прагрэсу. Поуня (Месяц) у народных
павер'ях, прымхах, прыкметах, загадках, Вобразы жывёл (птушак), што
увасаблял! Сонца i Поуню. Вобразы Сонца i Месяца у мастацкай л1таратуры.

Р а 3 д 3 е л III
КОСМАС - ПСТОРЫЯ - НАРОД
ЗЛ.Космас i гкторыя у м1фалоп1 славян
Старажытныя
календары
народау
свету. Гадавы
цыкл
у
1ндаеурапейск1х народау. Народны славянсю каляндар прыроды. Земляробчы
каляндар усходн1х славян. М1фалопя месяца, тыдня, дня, ночы. Усходн!
народны (жывёльны) каляндар i м1фалапчныя уяуленн! славян.
Час i прастора у м1фалог11. М1фалапчны час у яго суаднесенасц! з
часам пстарычным.
Вобраз-хранатоп у л1таратуры. Асноуныя топасы у
беларускай, рускай i 1ншых славянск1х л1таратурах.
Каляндарныя м1фы.
3.2.Г1сторыя. Народ
Агульныя вытою м1фалоп1 еурапейск1х народау. Культ прыроды у
старажытных 1ндае5фапейцау. Вярхоуныя божышчы славян. Пантэоны
розных славянск1х народау.

М1фалаг1чныя с1стэмы розных 1ндаеурапейск1х народау. Антычная
м1фалопя (грэчаская i рымская) як аснова е5фапейскай культуры. Ведыйская
м1фалопя. М1фалог1я кельтау. Германа-скандынауская м1фалопя. М1фы
балтау. М1фалопя пауднёвых i заходн1х славян у сувяз! з абраднасцю i
традыцыям! побыту.

3.3. М1ф1чныя пакаленн!. М1фалапчны герой
Б1блейская верс1я м1фа пра стварэнне чалавека. Першалюдз! Адам i
Ева. М1ф пра першародны грэх i яго розныя фшасофск1я тлумачэнн!. М1фы
пра стварэнне расау i народау. Славянск1я Bepcii стварэння першалюдзей.
М1фалапчны герой: сутнасць, асноуныя тыпы. Казачныя repoi i ix
паходжанне ад боствау i духау м1фалоп1. М1фалаг1чныя персанажы чароуных
казак (Баба-Яга, Кашчэй, Цмок) i розныя ппотэзы ix renesicy.
М1фалапзаваны герой у легендах i паданнях. М1фалапзаваны герой у
сучаснай л1таратуры. М1фалаг1зацыя рэальных людзей - пал1тыкау, зорак
Kino i шоу-б1знесу. С1мвол1ка м1фалаг1чнага вобраза у рэал1ях культуры.

Раздзел1У
ЧАЛАВЕКI КОЛА ЯГО ЖЫЦЦЯ. ЧАЛАВЕКI ЯГО ДОМ
4.1.Чалавечы лёс i душа
Уяуленш народау свету пра лёс чалавека. Боствы, што увасаблял!
чалавечы лёс у розных м1фалапчных с1стэмах. Доля i Нядоля. Паняцце
кармы. Несмяротнасць чалавечай душы i тэорыя рэ1нкарнацы1 у некаторых
сусветных рэл1г1йных с1стэмах (1нду1зм, будызм). Фшасофскае разумение
душы. Бог - душа - мараль у сусветных рэл1г1ях. Хрысц1янскае разумение
асобы: адз1нства душы-цела.

4.2.Сям'я - род - народ
М1фалаг1чныя погляды на жыццё. Культ продкау i звязаныя з 'т
уяуленн! пра 1ншасвет. Культ бога Рода. Нацыянальныя м1фалагемы,
стэрэатыпы
паводз1н,
ментальнасць
розных
славянск1х
народау.
Нацыянальныя асабл1васц1 беларускай этн1чнай свядомасц! i этнапс1халоп1.
4.3.Кола чалавечага жыцця
Жыццёвы шлях чалавека. Розныя узросты чалавека. Перытальны
перыяд у жыцц! чалавека.
Касмаган1чны
сэнс
кахання
у
м1фах.
Сакральнасць шлюбу. М1фалапчныя формы шлюбу. Вясельная абраднасць у
сувяз! 3 каляндарнай, земляробчай. М1фалапзацыя хваробау. Заканчэнне
жыццёвага шляху. Рытуалы пахавання i пам1нання у сувяз! з мхфалапчным!
уяуленням! пра жыццё-смерць, пра 1ншасвет.
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4.4.М1фалопя Дома i гаспадарчай дзейнасц!
BbiTOKi гасщннасц!. Этн1чныя с1мвалы гасц1ннасц1 (кшталту "хлебсоль") i ix генез1с.
"Будаун1чая ахвяра". Сакральнасць месца i часу будаун1цтва. М1фы,
звязаныя 3 буда5пн1цтвам пэуных аб'ектау (гарадоу, храмау). Храм як Дом
Бога. М1фы i абраднасць, звязаныя з новым жытлом.
Дух! жытла i сядз1бы. Палтэргейст i яго навуковыя тлумачэнн!.
Земляробчая мапя. Абрады, звязаныя з полем i зборам ураджаю.
Боствы урадл1васц1. Культ Мащ-3ямл1 i Багародзщы у беларусау i 1ншых
славянск1х народау.
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ПЫТАНШ ДЛЯ САМАПАДРЫХТОУК1
1.
2.
3.
4.
5.

Эсхаталаг1чнае вымярэнне м1фалоп1.
Ц1 з'яуляюцца сумяшчальным! навуковыя i м1фалаг1чныя уяуленн!?
Ваша стауленне да тэорьй катастраф1зму.
Вашы уяуленн! пра Дапатопную зямлю.
Уяуленн! старажытных ф1лосафау пра цыкл1чнасць прыродных
катастроф.
6. AnicaHHe Патопу у самым старажытным Л1таратурным творы - "Эпасе
аб Г1льгаме111у".
7. Уяуленн! пра Патоп у амерыканск1х 1ндзейцау.
8. AnicaHHi Патопу у 1ншых м1фалопях свету.
9. Як1я мастацюя асабл1васц1 можна адзначыць у ап1саннях Патопу у
розных л1таратурных помн1ках?
10. У чым падабенства i адрозненне верс1й пра Патоп у народау свету?
11.АНТЫЧНЫ м1ф аб Дэукал1ёне i П1ры i яго сувязь з м1фам аб Праметэю.
12.Платонаускае anicanne Атлантыды у дыялогах "Тымей" i "Крыц1й".
П.Значэнне м1фа пра Атлантыду у разв1цц1 л1таратуры i навук!.
Н.Грэчасюя i 1ндыйск1я м1фы пра Г1пербарэю.
15.Славянсюя паданш пра Патоп.
16.Атсанне Патопу у Б1бл11. Прабацька Ной i яго сям'я.
17.С1мвал1зм б1блейскага м1фа пра Патоп.
18.Механ1зм Патопу з пункту гледжання сучаснай навук!.
19.С1мвал1зм Ка5^эга у хрысц1янскай рэл1п1 i псторы! культуры.
20.Ц1 магл! быць дыназауры сучасн1кам1 людзей?
21.Патоп i насельнщтва Зямл1,
22.Катастрофы пасля Патопу. Bepcii I. Вел1коускага.
23.Ц1 магчымы новы Сусветны Патоп?
24.Касм1чныя i геаф1з1чныя прычыны планетарных катакл1змау.
25.Сучасныя спекуляцы! пра Канец Свету, Апакал1пс1с - новая м1фалопя.
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ПРЫКЛАДНАЯ ТЭМАТЫКА
КУРСАВЫХIДЫПЛОМНЫХ РАБОТ
1. Б1палярнасць свету у м1фалапчных уяуленнях (на матэрыяле аднаго з
жанрау фальклору).
2. Матыу пам1рання-уваскрэсення у старажытных м1стэрыях, некаторых
жанрах фальклору i л1таратуры (параунальна-абагульняючы анал1з).
3. 1дэя Космаса-Храма у славянскай м1фалог11.
4. М1ф - легенда - паданне: падабенства i адрозненне жанравых форм.
5. Асноуныя прынцыпы структурнай пабудовы м1фау i казак.
6. Прынцыпы арган1зацы1 прасторы у м1фе, казцы, л1таратурным творы
(параунальны анал1з).
7. Сферы м1фалапчнай прасторы у замовах.
8. М1фа-паэтычная традыцыя наказу касм1чных стых1й.
9. Этыялапчныя м1фы (м1фы пра паходжанне рэчау) паводле фальклорных
дадзеных.
10.М1фалопя вады у беларускай або рускай паэз11 (перыяд i a^h-ap - на
выбар).
11.Персан1ф1кацыя паветранай стых11 i вобраз ветру у творах беларуск1х або
pycKix клас1кау (адной са славянск1х л1таратур).

12.Агонь як стых1я космасу, "агнявыя" метафары у паэтычнай традыцы!
славян.
13.М1фалапчны, сюжэтны, пстарычны час у творчасц! X (ajrrap на выбар).
14.М1фалаг1заваны герой у паданнях i легендах рускага народа.
15.М1фалапчная свядомасць як аснова рускай л1таратурнай казю.

16.М1фалаг1заваная жывёла (на выбар) у календары, фальклоры, выяуленчым
мастацтве Беларус! (Pacii, Польшчы, Cep6ii, Haxii, Македон!!, Славен!!,
Славаю!, Балгары!, Украшы i г.д.).
17.М1фалаг1заваныя птушк! у славянскай народнай культуры.
18.Загадка нараджэння i смерщ, ix сувязь з щэяй часу (на матэрыялах
фальклору).
19.Евангельск1я прыпавесц! i клас1чная беларуская (руская) л1таратура.
20.Евангельская с1мвол1ка у назвах творау беларуск1х (pycKix) клас1кау.
21 .Праблема рэканструкцы! славянскага пантэону.
22.С1нхронны i дыяхронны аспекты вывучэння м1фалоп1.
23.Сямейны рытуал як цэлае.
24.С1мвол1ка пераходу у новую форму 1снавання (на аснове сямейнаабрадавага фальклору).
25.Вяселле як м1стэрыя несмяротнасц!.
26.Рэканструкцыя м1фалог11 неал1тычнага i барэальнага перыядау (паводле
арха1чных жанрау фальклору).
27.Чалавек i жывёла у м!фе i рытуале.
28.Свет прыроды у с1мвалах культуры.
29.М1фапаэтычны прынцып як модус ранняй рускай (беларускай, укра1нскай,
польскай, балгарскай, сербскай i 1нш.) культуры.
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ЗО.Навакольнае асяроддзе у с1стэме светабудовы язычн1цтва.
ЗЬСонечны конь i сонечная птушка: параунальна-тыпалапчны анал1з у
розных м1фалапчных с1стэмах.
32.Пс1халапчныя аспекты успрымання цудоунага у сучасным грамадстве.
33.Г1сторыя м1фалоп1 як навук!.
34.М1фалапчныя вытою старажытных этнон1мау (паводле матэрыялау
летап1сау).
35.Стых1йная дыялектыка славянскага язычн1цтва.
36.Пстарычны рэверс тапошмау.
37.М1фалагема малодшага сына у у м1фах i казках.
38.М1стыцызм сучаснага этапа г1сторы1.
39.М1стэрыя цыклау (м1фалопя i каляндар).
40.1сус Хрыстос - беларуск1м1 вачыма.
41.Прыродныя i касм1чныя аспекты праваслаунай вел1коднай м1стыю
(творчасць К1рылы Тураускага i хрысц1янсю абрад).
42.М1фалаг1чныя аспекты святкавання Новага года у розных народау Еуропы
i A3ii.

43.Руск1я "з1мовыя святк!" i беларуск1я "каляды" - падабенства i розн1ца.
44.Касмаган1чны аспект цудау Хрыста паводле Евангелля.
45.М1фалапчны аспект тапон1мау са словам! "Дзед" i "Баба".
46.С1мвалы XX стагодцзя (камун1стычныя, масонск1я, фашысцк1я i т.д.), ix
барацьба пам1ж сабой i выяуленне у публ1цыстыцы i мастацкай
л1таратуры.
47.IGNORATUS (рэл1г1йны прарок i казачны дурань).
48.Навейшыя дасягненн! генетыю (б1яф1з1к1, геаф1з1к1, астраф1з1к1, б1ях1м11) у
люстэрку м1фалоп1.
49.М1стыка прасторы i сучасная геапал1тыка.
50.Страх у фальклоры i л1таратуры як фшасофска-пс1халаг1чная праблема.
51. GENIUS LOCI (на матэрыяле творау беларуск1х i славянсюх аутарау).
52.Пейзажы дзяц1нства ("малая радз1ма") i стыль п1сьменн1ка.
53.Ландшафтны дызайн (паэтыка саду) у люстэрку стылю эпох!.
54.М1фалагема брамы у арх1тэктуры i л1таратуры.
55.Харыднасць як прыкмета сучаснай цывш1зацы1 (на матэрыяле л1таратуры i
Kino пачатку XXI стагоддзя).
56.Светланосная пал1тра Прыгожага у казках.
57.Мапя у яе пс1халапчным аспекце у славянск1х казках.
58.Пера5а'варэнне свету як аснова эстэтычнай прыроды казю.
59.Макра- i м1крамаштабы казю.
бО.Эмацыянальны настрой славянсюх легенд пра закаханых (у параунанн! з
заходнееурапейск1м1).
61.М1ф як псторыя шуканняу духу.
62.Г1старычныя мадэл! тропау.
63.Семантыка i генез1с м1фалаг1чных С1мвалау у творчасц! X (п1сьменн1к на
выбар).

64.Гендэрныя 1дэалы у славянсюм фальклоры (на матэрыяле казак).
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65.Гендэрныя рол! у пстарычнай рэтраспектыве (на матэрыяле паданняу).
66.Гендэрныя 1дэалы у 1ндае5фапейскай м1фалоп1 (рэтраспектызшатыпалаг1чны анал1з).
67.Вобразы 'Ндэальных жанчын" i "1дэальных мужчын" у м1фалоп1 i
фальклоры усходн1х славян.
68.Гендэрныя 1дэалы у люстэрку г1старычных эпох (на матэрыялах
славянскага фальклору i л1таратуры).
69.Роля м1фалоп1 i фальклору у падтрымцы гендэрных стэрэатыпау.
УО.Асноуныя функцьп мужчыны i жанчыны у сям'! i ix эвалюцыя (на
матэрыяле мастацкай л1таратуры).
71.Г1старычнае разв1ццё фабулы з татэм1стычным персанажам у мастацкай
л1таратуры.
72.Да праблемы пошуку архетып1зацы1 у бытавых фабулах славянскай
мастацкай л1таратуры.
73.Субстантывы у коле мфалапчных уяуленняу.
74.Розная с1мвал1чная значнасць дрэвау у с1стэме культуры.
75.Функцьп жывёл у паданнях, легендах i 1ншых жанрах фальклору.
76.Персанажы м1фалог11 у ix сямейным або сацыяльным статусе (бл1зняты,
cipoTbi, мац! i мачыха, падчарка i inni.).
77.Г1старычныя асобы - персанажы м1фалоп1.
78.Прастора у м1фалоп1 (права-лева, верх-н1з, захад-усход, мяжа i шш.).
79.Геаграф1чныя аб'екты (лес, балота, возера, рака, крын1ца) як м1фалаг1чныя
рэал11 у беларускай (рускай, укра1нскай, польскай, балгарскай, сербскай,
чэшскай i г.д.) л1таратуры.
80.Рытуальна значныя месцы у беларускай л1таратуры (могшк!, храм, лазня,
калодзеж, хлеу, дарога, скрыжаванне i г.д.).
81.Сакральныя месцы у беларусшх (славянсюх) замовах або казках : Рай,
1ншасвет, калодзеж, край свету, пекла, трыдзясятае царства, гара С1ён,
святы горад 1ерусал1м i г.д.
82.3дольнасц1 i якасц! чалавека у Marii: колер вачэй, валасоу, "дурное вока",
яснабачанне, пераваратн1цтва i г.д.
83.Колеры у Marii i акультных навуках.
84.Колеравая гама творау беларуск1х (pycKix, славянск!х) аутарау.
85.Форма язычн!цк!х паводз!н у л!таратурным творы у яе першапачатковай
м!фалапчнай функцы! (Maj^iaHHe, крык, праклёны, спевы, плач,
галашэнне, смех i г.д.).
86.Anicanne абрада i яго функцый у л!таратурным творы.
87.Марфалопя дэман!чных персанажау (семантыка назвы, знешн! выгляд,
renesic, месца жыхарства, час з'яулення, характар дзеянняу, фальклорныя
сведчанн!).
88.Марфалопя м1фалапчнай расл1ны: семантыка назвы, фраеалопя, паверЧ i
легенды пра паходжанне дадзенай расл!ны, яго маг!чных функцыях,
рытуальнае выкарыстанне у абрадах, народнай медыцыне, адлюстраванн!
на вышыуках, nicaHKax, дэталях, пабудоу, адлюстраванне у розных
фальклорных жанрах (песнях, загадках, казках i г.д.).
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89.Марфалопя м1фалапчнай жывёлы: назва, фразеалопя, знешн! выгляд,
павер'! i легенды, пераутварэнн!, дэманалаг1чныя функцьп, звязаныя з iMi
забароны i абярэп, удзел у абрадах i маг1чных рытуалах, прысвечаныя
жывёлам дн1 i месяцы, маек! i касцюмы у абрадах, гульнях, танцах,
выкарыстоуванне частак цела у Marii, фальклорныя дадзеныя.
90.Найбольш распаусюджаныя граф1чныя с1мвалы (крыж, свастыка, круг i
г.д.) у ix мiфaлaгiчным значэнн!.
91.Пс1халапчныя аспекты архетыпа Мащ.
92.Пс1халог1я вобраза трыксцера (бог Радыгост у славянскай м1фалоп1).
93.Апалан1чны с1мвал1зм у тапан1м1цы i м1стэрыях славян.
94.Мац1-Зямля i касм1чныя ieparaMii у м1фалог11 i фальклоры славянсюх
народау.
95.М1фы - м1стэры1 - сны - л1таратура.
96.Тапашм1ка як крын1ца звестак па славянскай м1фалоп1.
97.Уяуленн1 пра 1ншасвет у духоунай культуры славян.
98. Генеалапчныя repoi м1фалапчнага эпасу.
99. Ф1ласоф1я i эстэтыка народных святау у творах М. Гогаля i В. Дун1наМарц1нкев1ча.
100. С1мвал1чныя вобразы у замовах.
101. Народная казка i сучасная л1таратура фэнтэз!.
102. М1фалаг1чна-легендарная традыцыя у сусветнай л1таратуры XX
стагоддзя.
ЮЗ.Матывы беларускага (рускага, славянскага) фальклору у кантэксце
"вечных вобразау" сусветнай л1таратуры.
104. Шчбавая с1мвол1ка у славянскай паэз11 XX стагоддзя.
105. Праблема в1ны i адказнасц! у фальклоры i Л1таратуры.
106. Тыпалапчная адпаведнасць м1фаструктур Э.Т.А. Гофмана, М. Гогаля i
Я. Баршчэускага.
ЮУ.Рэканструкцыя м1фалапчнай свядомасщ славян праз фальклорныя
творы.
ЮВ.Маральна-этычная роля вобраза Мац1-3ямл1 у славянскай м1фалоп1 i
сучасным грамадстве.
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ПЫТАНШ ДА ЗАЛ1КУ (ЭКЗАМЕНУ)
ПА ДЫСЦЫПЛШЕ
1. Асноуныя асабл1васц1 м1фалоп1 як тыпу свядомасц!, як "паэтычнай
фшасоф11", праблемы м1фалоги.
2. Сувязь м1фалог11 з 1ншым1 сферам! чалавечай дзейнасц!.
3. Г1сторыя м1фалоп1 як навук!: старажытнаусходн1я i антычныя
навуковыя школы i даследчык!.
4. Г1сторыя м1фалоп1 як навук!: вывучэнне м1фалог11 ад эпох! Адраджэння
да нашага часу.
5. Канцэпцьп м1фа у важнейшых навуковых даследаваннях.
6. Асноуныя славянск1я м1фалагемы.
7. Што такое татэм1зм?
8. В1ды сувяз! чалавека i жывёлы, выяуленыя у м1фалоп1.
9. Прыклады праяулення татэм1зму у розных в1дах культуры.
10.Што такое ан1м1зм?
11. У чым значэнне ан1м1стычнага мыслення для фарм1равання троп1к1
фальклору i мастацкай л1таратуры?
12. Дух! локусау у славян.
13.Што такое маг1я? Чаму маг1я адрадзшася у XX стагоддз!? В1ды магИ.
14.Што такое вербальная мапя (нейра-л1нгв1стычнае праграмаванне)?
Выкарыстанне прыёмау вербальнай Marii у рэкламе, медыцыне i г.д.
15.М1фалапчная мадэль свету. Свяшчэнныя горы чалавецтва.
16.Чым абумоулена багацце с1мвол1к1 Сусветнага Дрэва? Варыянты
Сусветнага Дрэва у розных жанрах фальклору i мастацкай л1таратуры.
17.М1ф i с1мвал. Багацце с1мвол1ю крыжа.
18.Л1чбавая мадэль свету. Сакральныя л1чбы.
19.Розныя Bepcii м1фа пра Стварэнне Свету.
20.Культ Сонца у старажытных еппцян i у славян (тыпалаг1чнапараунальны анал1з).
21.Як адб1уся культ Сонца у казках i 1ншых жанрах фальклору?
22.Чым падобны пам1ж сабой антычныя i славянск1я 6ari Месяца?
23.Народныя славянск1я уяуленн!, звязаныя з Месяцам.
24.Чаму Поуня з'яуляецца аб'ектам ц1кавасц1 фшасофИ i навук!?
Прыклады сучасных м1фау пра Месяц.
25.Паданш пра найбольш ярк1я зорю i сузорЧ неба.
26.Розныя прыклады м1фау пра пам1раючых i уваскрасаючых багоу
прыроды.
27.У чым значэнне старажытных м1стэрый аб пам1раючых i
уваскрасаючых багах?
28.Як1я ц1кавыя народныя каляндарныя абрады вы ведаеце?
29.Як цыкл1зм прыроды адлюстраваны у мастацкай л1таратуры?
30.Стварэнне людзей паводле славянсюх м1фау i Б1бл11.
31.У чым сэнс м1фау пра Сусветны Патоп i Вавшонскую вежу?
32.Паразважайце пра м1фалапчны этнагенез славянсюх народау.
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33.Што такое першапродак - культурны герой?
34.Абрады пераходу i звязаная з iMi м1фалопя.
ЗЗ.Тыпы гера1чных эпасау. Што аб'ядноувае персанажау гера1чных эпасау
розных народау?
Зб.Структура свету у славян. Пантэон славянсюх багоу.
ЗТ.Асноуныя пакаленн! багоу у грэчаскай м1фалоп1. Што с1мвал1завал1
6ari- ал1мп1йцы?
38.Цыклы м1фау пра Геракла, Тэсея, Персея у грэчаскай м1фалоп1.
39.Траянсю цыкл м1фау у грэчаскай м1фалоп1.
40.Ф1вансю цыкл м1фау у грэчаскай м1фалоп1,
41.Структура Б1бл11. Значэнне Б1бл11.
42.Старажытная г1сторыя я5фэйскага народа паводле Б1бл11. Першыя цары
1зра1ля.
43.Найбольш мастацка-л1таратурныя сюжэты Старога Запавету: пра
1ос1фа Прыгожага, пра Самсона, пра Юдыф i inni.
44.Цудоунае нараджэнне Хрыста. Каляндар асноуных хрысц1янск1х
святау.
45.Жыццё Хрыста. Страсны тыдзень. Узнясенне.
46.Маральна-этычнае вучэнне Хрыста. Прыпавесц! Хрыста.
47.Структура народных 1ндаеурапейсюх чарадзейных казак (паводле У.
Пропа).
48.Выяуленне м1фалапчнай свядомасц! у найбольш папулярных
беларуск1х, pycKix i 1ншых славянск1х казках.
49.3аходнее5фапейск1я л1таратурныя казк1: аутары, сюжэты, выяуленне у
казках архетыпау.
50.Руск1я i беларуск1я л1таратурныя казк1: нацыянальная спецыф1ка,
адрозненне ад казак заходнееурапейск1х, вырашэнне аутарск1х задач.
51.М1фалагема дома у славянскай культуры. М1фалапчная семантыка
розных элементау традыцыйнага жылля.
52.Хатн1я дух! славян.
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КРЫТЭРЫ1АЦЭНК1ВЫШКАУ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЩ
Узроун!

Балы

Паказчык! адзнак!

t
0

Адсутнасць адказу або адмова ад адказу.

1

Пазнаванне аб'екта вывучэння, распазнаванне асобных
вядомых тэрм1нау i фактау; праяуленне 1мкнення
пераадольваць вучэбныя цяжкасц!; праяуленне с1туатыунай
ц1кавасц1 да вьшучэння i прадмета.

2

Пазнаванне аб'екта вывучэння, размежавання вызначэнняу
i асобных тэрм1нау; наяунасць матывацы! для пераадолення
вучэбных цяжкасцей.

3

Недакладнае узнауленне вучэбнага матэрыялу; наяунасць
icTOTHbix, аднак выпрауляемых з дапамогай выютадчыка
памылак; цяжкасц! з прымяненнем спецыяльных i
1нтэлектуальных уменняу; наяунасць матывацьн для>
пераадолення вучэбных цяжкасцей i с1туатыунай ц1кавасц1
да аб'екта вывучэння.

4

Засваенне вывучаемага матэрыялу на рэпрадуктыуным
узроун!, аднак наяунасць памылак пры узнауленн!;
магчымасць выпраулення памылак з дапамогай дадатковых
пытанняу; цяжкасц! з прымяненнем спецыяльных i
1нтэлектуальных уменняу; умение крытычны ацан1ць
уласныя веды; наяунасць свядомага 1мкнення да
пераадолення цяжкасцей пры вывучэнн! матэрыялу.

5

Свядомае узнауленне вучэбнага матэрыялу рознага
узроуню
складанасц!
з
не1стотным1
памылкам!,
недакладнасцям!; цяжкасц! з прымяненнем асобным
спецыяльных навыкау; зацшауленасць у вывучэнн!^
матэрыялу i выпрауленн! памылак.

6

Дакладнае узнауленне вучэбнага матэрыялу з не1стотным1
памылкам!; свядомае карыстанне спецыяльным! умениям! i
навыкам!; настойл1ввасць i зацкауленасць у выпрауленн!
памылак; С1туатыунае праяуленне 1мкнення да творчасц!.

7

Валоданне
вучэбным
матэрыялам
розиай
ступен!
складанасц!; самастойнае прымяненне
спецыяльных
уменняу i навыкау; наяунасць не1стотиых недакладнасцяу у
адказе; 1мкненне да творчага выкарыстання атрыманых
ведау, спецыяльных уменняу i навыкау.

8

Валоданне
вучэбным
матэрыялам
i
свабоднае
выкарыстание яго як у знаёмых, так i у незнаемых
с1туацыях; наяунасць адз1нкавых не1стотных памылак
самастойнае ix выпрауленне; наяунасць вопыту творчай

1. HisKi

2. Задавальняючы

3. Сярэдн!

4. Дастатковы
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9
5. Высок!

10

дзейнасц!; наяунасць с1стэматычнасц1 i вопыту у
выкарыстанн! атрыманых ведау, уменняу i навыкау.
Свабоднае валоданне вучэбным матэрыялам рознай ступен!
цяжкасц!; дакладнасць, лаг1чнасць i с1стэматьлнасць пры
ЯГО узнауленн!; здольнасць самастойна анал1заваць i раб1ць
высновы; ная5^асць вопыту творчай дзейнасц!; высок!
узровень самастойнасц! у вывучэнн! матэрыялу; высок!
узровень эрудыцы!.
Свабоднае валоданне вучэбным матэрыялам рознай ступен!
цяжкасц! 3 выкарыстаннем вучэбнага матэрыялу !ншых
дысцыпл1н; дакладнасць, лаг!чнасць i с!стэматычнасць пры
ЯГО узнауленн!; здольнасць самастойна анал1заваць i раб1ць
высновы; умение свядома выкарыстоуваць атрыманыя
веды, уменн! i навык! для выратттэння праблем
/
нестандартных с!туацыях; праяуленне мэтанак!раванасц!,
адказнасц!, творчага падыходу i пазнавальнай актыунасц!
пры самастойным вывучэнн! матэрыялу; высок! узровень
эрудыцы!.

ПЕРАЛ1К РЭКАМЕНДУЕМЫХ СРОДКАУ ДЫЯГНОСТЫК1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Апытанне вуснае i тсьмовае.
Тэставыя заданы! закрытага i адкрытага тыпу.
Рэфераты.
Творчыя працы.
Анал!тычная праца з !люстрацыйным матэрыялам.
Герменештычная 1нтэрпрэ1ацыя тэкстау.
Курсавыя i дыпломныя работы.
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ЗМЕСТ
Тлумачальная зашска

Метады навучання

4

Прыкладны тэматычны план дысцыпл1ны

6

Змест дысцыплшы

7

Cnic л1таратуры

12

Пытанш для самападрыхтоую

16

Прыкладная тэматыка курсавых i дыпломных работ

17
I

Пытанн! да зал1ку (экзамену) па дысцыпл1не

21

Крытэрьп ацэнк! вын1кау вучэбнай дзейнасц!

23

Перал1к рэкамендуемых сродкау дыягностыю
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