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У вучэбным плане завочнага факультэта для студэнтаў І курса 

спецыяльнасці «Беларуская філалогія», а таксама для студэнтаў ІІІ курса 

скарочанай формы навучання ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя 

Ф. Скарыны (далей – ГДУ імя Ф. Скарыны) прадугледжаны гадзіны на 

фальклорна-краязнаўчую практыку, якая праводзіцца па месцы жыхарства ў 

вясенне-летні перыяд. На вялікі жаль, асобных гадзін для кансультацый 

студэнтаў не прадугледжана, таму выкладчык падчас чытання лекцый па 

дысцыплінах «Беларускі фальклор» і «Славянская міфалогія» вымушаны 

адводзіць пэўны час на вырашэнне пытанняў па арганізацыі самастойнай 

працы студэнтаў, звязанай са зборам, апрацоўкай і афармленнем фальклорна-

этнаграфічных матэрыялаў. 

Паколькі большасць студэнтаў-завочнікаў – гэта прадстаўнікі 

Гомельшчыны, то невыпадковым з’яўляецца на кансультацыях акцэнтаванне 

ўвагі на рэгіянальных асаблівасцях фальклорна-міфалагічных з’яў. 

Выкладчык, зыходзячы з вопыту ўласных палявых даследаванняў, 

характарызуе стан і асаблівасці бытавання фальклорна-этнаграфічных 

традыцый рэгіѐна, засяроджвае ўвагу на мясцовых адметнасцях абрадаў, 

падкрэслівае важнасць фіксацыі звестак пра іх у цесным ўзаемадзеянні 

вербальнага і невербальнага кампанентаў. 

У якасці ілюстрацыйнага матэрыялу студэнтам прапануюцца зборнікі 

па фальклорна-этнаграфічнай спадчыне Гомельскай вобласці (Брагінскага, 

Гомельскага, Добрушскага, Веткаўскага, Кармянскага, Лоеўскага і інш. 

раѐнаў), у якіх прадстаўлены сучасныя запісы фальклорных твораў. Гэтыя 

кнігі з’яўляюцца для студэнтаў не толькі своеасаблівымі практычнымі 

дапаможнікамі, на якія маладыя даследчыкі могуць абапірацца падчас 

самастойнай працы ў палявых умовах, але і выдатным сродкам выхавання 

патрыятызму. 

Кожны студэнт атрымлівае праграму па фальклорнай практыцы, дзе 

прадстаўлены пытанні, на якія варта звярнуць увагу, фіксуючы звесткі пра 

той ці іншы фальклорны жанр або запісваючы ўспаміны інфарматараў пра 

персанажы ніжэйшай міфалогіі, рэчыўны свет, уяўленні пра космас і інш. 

Паралельна з фіксацыяй звестак па традыцыйнай культуры 

прапануецца запісваць фальклор розных сацыяльных груп (гэта таксама адзін 

з перспектыўных кірункаў даследавання сучаснага стану бытавання вуснай 

народнай творчасці). 

Выкладчык звяртае асаблівую ўвагу студэнтаў на першапапачатковы 

этап у агульным працэсе арганізацыі самастойнай працы па зборы 

матэрыялаў: студэнтам прапануецца звярнуцца да работнікаў мясцовых 



устаноў культуры, у якіх маецца картатэка з імѐнамі выдатных казачнікаў і 

спевакоў, за інфармацыяй пра носбітаў духоўнай спачыны.  

Увага студэнтаў яшчэ раз акэнтуецца на такіх, ужо вядомых ім (да 

залікаў па дысцыплінах «Фалькларыстыка» і «Славянская міфалогія» 

студэнтамі выконвалася індывідуальная работа па запісу звестак па мясцовых 

абрадах і звычаях) правілах збору фальклорна-этнаграфічных матэрыялаў: 

захаванне асаблівасцей мясцовай гаворкі, дакладнасць пашпартызацыі 

фальклорных адзінак, спецыфіка вядзення запісаў (з вуснаў і пры дапамозе 

тэхнічных сродкаў), камеральная апрацоўка сабраных матэрыялаў і іх 

належнае афармленне для захавання ў архіве. 

Сярод рэспандэнтаў, з якімі давядзецца працаваць студэнтам, могуць 

сустрэцца перасяленцы, якіх нямала ў рэгіѐне, асабліва тых, хто страціў сваю 

малую радзіму ў сувязі з чарнобыльскай трагедыяй. У гэтых адносінах трэба 

нагадаць збіральнікам аб правільным афармленні запісаў (удакладніць, 

мясцовыя ці прывезеныя, бо ад гэтага залежыць дакладнасць пашпартызацыі 

фальклорных адзінак), варта звярнуць увагу на неабходнасць фіксацыі 

успамінаў-мемаратаў аб перажытым. 

Па выніках праведзенай фальклорна-краязнаўчай практыкі 

наладжваецца канферэнцыя, падчас якой праходзіць прэзентацыя сабраных 

аўтэнтычных матэрыялаў з выкарыстаннем сучасных мультымедыйных 

тэхналогій. Такая форма абароны дазваляе студэнтам не толькі падзяліцца 

тэарэтычнымі і практычнымі ведамі па духоўнай спадчыне Гомельшчыны, 

убачыць агульнаэтнічную аснову і праявы рэгіянальна-лакальных 

асаблівасцей абрадавага фальклору і міфалагічных з’яў, але і выявіць 

крэатыўныя здольнасці.  

Сабраны ў індывідуальных палявых экспедыцыях матэрыял – гэта 

шлях у навуку для тых маладых людзей, якія аб’ектам вывучэння выберуць 

фальклор роднай мясцовасці, гэта цудоўная база для правядзення 

перспектыўных навуковых даследаванняў.  

 

 
 


