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ВЫВУЧЭННЕ ФАЛЬКЛОРУ І МІФАЛОГІІ Ў ШКОЛЕ ЯК ФАКТАР 

РАЗВІЦЦЯ ДУХОЎНАГА СВЕТУ ВУЧНЯЎ 

 

З вопыту праходжання педагагічнай практыкі ў адной са школ горада 

Мінска ведаю, якую вялікую цікавасць выклікаюць у дзяцей урокі, 

прысвечаныя міфам, казкам, загадкам, прыказкам, прымаўкам, іншым 

жанрам фальклору. На жаль, у сучасных гарадскіх школах рэдка які 

настаўнік на ўроку раскажа дзецям нешта міфалагічнае, этнаграфічнае, 

зробіць «адступленне» ад школьнай праграмы ў бок традыцыйнай духоўнай 

культуры беларусаў. Ды і ці шмат гадзін адводзіцца на чытанне і аналіз 

фальклорных твораў? Відаць, не столькі, як хацелася б, і не столькі, колькі 

патрэбна для гарманічнага развіцця асобы. Вядома, некаторыя настаўнікі 

распрацоўваюць і вядуць факультатывы па фальклору, аднак яны 

ахопліваюць, як правіла, толькі некалькіх вучняў. Вывучэнне ж народнай 

спадчыны неабходна ўсім дзецям без выключэння, бо ўзбагачае духоўны свет 

дзіцяці. Пасля заканчэння школы некаторыя з вучняў пойдуць у 

гуманітарную сферу, працягнуць знаѐмства з філалагічнымі прадметамі ў 

ВНУ, але астатнія – тыя, хто не стануць гуманітарыямі, – так і застануцца 

адарванымі ад сваѐй спрадвечнай духоўнай культуры. Таму менавіта на 

першым этапе навучання – у дашкольным і школьным узросце – неабходна 

надаваць больш увагі вывучэнню і спасціжэнню народнай творчасці. 

Фальклорныя творы надзвычай гарманічныя, лѐгка кладуцца на душу, 

цікавыя для чытачоў і слухачоў любога ўзросту, яны абуджаюць цікавасць да 

творчасці, у тым ліку і ўласнай, развіваюць уяўленне і інтуіцыю (гэтаксама 

як і чытанне мастацкай літаратуры), абуджаюць творчыя здольнасці.  

Фальклор паўплываў на фарміраванне светапогляду лепшых 

прадстаўнікоў беларускай літаратуры, якія з маленства засвоілі вусную 

народную творчасць, фактычна выраслі на ѐй. І потым змаглі напісаць 

цудоўныя творы, якія складаюць «залаты фонд» нашай літаратуры.  

Так, да прыкладу, вядомы этнограф А. Я. Багдановіч у канцы ХІХ ст. 

для выхавання і навучання свайго сына Максіма распрацаваў цэлую сістэму, 

якая складалася з некалькіх этапаў. «Першай кніжкай… Максіма… былі 

«Дзіцячыя казкі» Афанасьева, затым беларускія казкі ў запісе самога бацькі 

паэта і іншыя па яго выбару з Шэйна і Раманава, затым рускія быліны, 

«Слова аб палку Ігаравым…», быліны і песні сербскія і балгарскія», потым – 

вывучэнне народных эпасаў і лепшых, класічных твораў сусветнай 

літаратуры: «Эда», «Песня пра Нібелунгаў», «Песня аб Раландзе», рамансы 

аб Сідзе, «Рустэм і Зараб», «Наль і Дамаянці», «Іліяда» ва ўрыўках і 

«Адысея», паход арганаўтаў, урыўкі з «Энеіды», Феакрыт, урыўкі з трагікаў, 

Бакача, Арыѐста, Дантэ, Тасо, Сервантэс, Дэфо, Мільтан, Міцкевіч, а з рускіх 

Пушкін, Гогаль, Тургенеў («Запіскі паляўнічага»), Глеб Успенскі, Караленка 

ў іх мастацка-этнаграфічных творах. Чыталіся таксама ўрыўкі з Герадота, 

Фукідзіда і жыццеапісанні Плутарха». «Усѐ гэта чыталася да сярэдніх класаў 



гімназіі». (Цытаты ўзяты з прадмовы да «Поўнага збору твораў» 

М. Багдановіча (т. 1. Мінск, 1992. С. 10–11). Ці шмат хто з цяперашніх 

бацькоў складае для сваіх дзяцей падобныя праграмы? Адначасова будучы 

класік і самастойна выбіраў, што чытаць дадаткова. Як засведчылі псіхалагі, 

менавіта ў дзяцінстве самыя вялікія магчымасці памяці, здольнасць да 

засваення новай інфармацыі. Таму невыпадкова Максім Багдановіч 

вызначаўся вялікай эрудыцыяй, быў адным з найбольш адукаваных людзей 

свайго часу. Здаецца, вось узор для тых, хто піша падручнікі, складае 

школьныя і дашкольныя праграмы, па якіх праводзіцца навучанне 

гуманітарным прадметам. Няўжо не бачна, што іх неабходна разнастаіць, 

зрабіць больш карыснымі для развіцця разумовых і творчых здольнасцей 

дзяцей. 

Каб з дзяцінства прывіваць любоў да свайго роднага, неабходна 

перавыдаваць для дашкольнікаў і школьнікаў малодшых класаў прыгожа 

аформленыя дзіцячыя кніжкі з казкамі, іншымі фальклорнымі творамі. 

Думаецца, яны б карысталіся попытам. Патрэбна і больш актыўнае далучэнне 

моладзі і дзяцей да народных звычаяў і абрадаў, гульняў, выканання песень, 

вырабу прадметаў народных промыслаў. Тут важны не толькі непасрэдны, 

жывы ўдзел «у працэсе», але і веданне, разуменне сакральнай сутнасці 

сімволікі. Многае залежыць ад асобы настаўніка, бо менавіта настаўнік 

павінен падтрымаць дзяцей у іх імкненні рэалізаваць свой творчы патэнцыял. 

 


