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ФАЛЬКЛОРНАЯ ПРАКТЫКА Ў КАМП’ЮТАРНЫМ КЛАСЕ 

ЯК ВІД РАБОТЫ СА СТУДЭНТАМІ 

(з вопыту правядзення практыкі  

ў Вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ) 

 

Беларуская вусна-паэтычная творчасць – неад’емная частка 

культурнай традыцыі нашага народа. Гэты каштоўны скарб дастаўся нам у 

спадчыну ад мінулых пакаленняў. Ён прайшоў доўгі шлях у сваім развіцці і 

з’яўляецца жывой, дзейснай з’явай і сёння, несучы праз вякі свой творчы 

імпульс. Бясконца зменлівы ў сваіх варыянтах і надзвычай трывалы ў 

светапоглядным ядры, беларускі фальклор выступае сродкам выяўлення 

свядомасці народа, квінтэсэнцыяй яго духоўнасці. Дзякуючы шматгадовай 

збіральніцкай працы вучоных-фалькларыстаў, студэнтаў-гуманітарыяў, 

даследчыкаў народнай традыцыі, назапашаны багатыя скарбы беларускай 

вусна-паэтычнай творчасці, якія акумулююцца ў архівах. Адзін з буйных 

фальклорных архіваў нашай краіны знаходзіцца ў Вучэбна-навуковай 

лабараторыі беларускага фальклору Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Захаванне фальклорных матэрыялаў, іх вывучэнне і папулярызацыя (праз 

выкарыстанне ў вучэбным працэсе і навуковай дзейнасці, у грамадскіх і 

выхаваўчых мерапрыемствах) – тры «кіты», на якіх трымаецца праца ў 

лабараторыі. Адпаведна знаёмства студэнтаў-практыкантаў з фальклорнымі 

матэрыяламі лабараторыі – адна з важнейшых задач супрацоўнікаў пры 

арганізацыі фальклорнай практыкі ў нашых архівах [1]. Таму зразумела, 

што прыярытэтнай для вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага 

фальклору БДУ з’яўляецца вучэбная работа са студэнтамі, якія праходзяць 

фальклорную практыку як па месцы жыхарства, так і ў межах самой 

лабараторыі. 

Арганізацыя фальклорнай практыкі ў лабараторыі з’яўляецца адной з 

найбольш працаёмкіх задач. Супрацоўнікамі загадзя рыхтуецца пэўны 

аб’ём работы ў кожным з пяці архіваў лабараторыі: рэгіянальным, 

жанравым, аўдыя- і відэаархівах, архіве іншых народаў свету. Студэнцкая 

праца ў кожным з архіваў мае сваю спецыфіку і адпаведныя патрабаванні. 

У дадзеным артыкуле мы прапаноўваем пазнаёміцца з вопытам правядзення 

фальклорнай практыкі са студэнтамі ў камп’ютарным класе. Гэты від працы 

адносіцца да апрацоўкі жанравага архіва лабараторыі [2]. Ён быў 
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апрабіраваны супрацоўнікамі адразу пасля рэарганізацыі былой навукова-

даследчай лабараторыі ў вучэбна-навуковую. З аднаго боку, гэта 

вымушаная мера (з прычыны немагчымасці размеркаваць усіх 

практыкантаў у архіўных памяшканнях), з другога – своеасаблівае рашэнне 

праблемы камп’ютарызацыі архіўных фондаў лабараторыі, увядзенне іх у 

глабальную сетку Інтэрнэт, магчымасць стаць мабільнымі і г. д. Тут для 

студэнтаў існуе адзіна магчымая форма работы – тэхнічны набор 

неабходнай інфармацыі: напрыклад, інвентарызацыйных ведамасцей 

паступлення матэрыялаў у лабараторыю; нефарматных картак з 

фальклорнымі адзінкамі для шафаў жанравага архіва ў праграме «Microsoft 

Office Word»; рэестравых ведамасцей фальклорных матэрыялаў 

рэгіянальнага архіва ў праграме «Microsoft Office Excel»; састарэлых 

матэрыялаў для рэгіянальнага архіва. Дзеля арганізацыі работы ў 

камп’ютарным класе супрацоўнікі лабараторыі ажыццяўляюць прагляд 

архіўных фондаў, выяўляюць матэрыялы, якія патрабуюць хуткага 

перанясення ў камп’ютарны варыянт. 

 

Методыка правядзення фальклорнай практыкі 

ў камп’ютарным класе 

 

Фальклорная практыка ў камп’ютарным класе прадугледжвае 

комплексную апрацоўку архіўных матэрыялаў пад кіраўніцтвам 

спецыялістаў-філолагаў і спецыялістаў-камп’ютаршчыкаў. Сярод чатырох 

вышэйназваных форм работы можна вылучыць два спосабы працы, якія 

прапаноўваліся студэнтамна выбар: 

1) работа з алічбаванымі матэрыяламі; 

2) работа з рукапіснымі матэрыяламі. 

Работа з алічбаванымі матэрыяламі. У дадзеным выпадку студэнты 

працуюць з загаддзя алічбаванымі аўдыяматэрыяламі – суцэльнымі 

электроннымі копіямі алічбаваных бабін і касет [3]. Асноўная задача тут – 

разбіўка аўдыязапісаў на асобныя трэкі і іх класіфікацыя. Аб’ём працы 

вымяраецца ў гадзінах апрацаванага матэрыялу. Гэтая работа вымагае ад 

студэнта ўважлівасці пры праслухоўванні песні і акуратнасці ў яе 

пашпартызацыі (звычайна на бабінах і аналагавых аўдыякасетах 

пашпартызацыя твора праводзілася збіральнікамі ці напачатку, ці 

напрыканцы запісу фальклорнай адзінкі). 

Работа з рукапіснымі матэрыяламі. Тут студэнты маюць справу з 

электронным наборам рукапісных матэрыялаў – карткамі жанравага архіва 

ці рэестравымі ведамасцямі рэгіянальнага архіва [4]. 

Картка жанравага архіва ўяўляе сабой 1/2 часткі паперы фармату А4 

(прыкладна 21x15 см) і змяшчае адну (ці некалькі) фальклорную адзінку, 

пашпартызацыю і заўвагі да яе. Такія карткі былі абавязковым складнікам 

справаздачы па фальклорнай практыцы на працягу некалькіх 
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дзесяцігоддзяў. Яны рыхтаваліся як у рукапісным, так і ў друкаваным 

выглядзе. 

На сённяшні дзень, калі абавязковым патрабаваннем для справаздачы 

па фальклорнай практыцы з’яўляецца яе электронная форма, картка 

жанравага архіва як справаздачная адзінка больш не актуальная. Замест яе 

пры дапамозе праграмы Microsoft Office Word ствараецца асобны файл «База 

дадзеных вёскі (горада)», куды змяшчаюцца ўсе фальклорныя адзінкі, 

запісаныя ў пэўным населеным пункце. Гэтыя творы паступова пераносяцца 

ў электронную базу дадзеных жанравага архіва. Для стварэння найбольш 

поўнай і зручнай для карыстання электроннай базы дадзеных жанравага 

архіва неабходна змясціць не толькі сучасныя запісы, але і матэрыялы 

ранейшых экспедыцый і самастойных запісаў. На жаль, гэта праца не на 

адзін год. Але менавіта для гэтага і ажыццяўляецца камп’ютарны набор 

картак жанравага архіва. Матэрыялы ў дадзеным выпадку афармляюцца 

адпаведна з патрабаваннямі да файла «База дадзеных пэўнага населенага 

пункта» (гл. узор размяшчэння). 

 

Узор размяшчэння: 

 

Фальклорная проза 

Магічная проза 

 

Перад Новым годам 

Жанр – навагодняя варажба 

 

Перад Новым годам… На гэта сама… Ну, перад Новым годам, як гэта 

кажуць… Варажылі. Паставілі. Паставілі дзве свечкі, зеркала, стакан з 

вадой і кальцо абручальнае. Ну і глядзелі ў гэта кальцо і там паказалася… 

паказаўся жаніх. Гэты жаніх… Доўга няможна было глядзець. Як 

задзержысся далей ужо, дык ён можыць… нешта зрабіцца тады… Вот і ён 

тады… нада закрываць ужо, гэта самае, зеркала і… каб болей нічога не 

паказалася, бо там бывае страшнае. Ну і тады гэта можыць быць твой 

жаніх. 

 

Запісаў у 2011 годзе студэнт І курса спецыяльнасці «Беларуская / 

руская філалогія» Акушэвіч Андрэй Аляксандравіч у в. Даўгунова 

Нараўлянскага раёна Гомельскай вобласці ад Рачыцкай Марыі Пятроўны 

(1939 г. н., беларуска, сярэдняя адукацыя, мясцовая). 

 

Пазаабрадавая паэзія 

Бытавыя песні 

 

 



73 

«Касіў казак сена…» 

Жанр – любоўная песня 

 

Касіў казак сена, як була пагода, 

Любіў казак дзеўку, як була малода. 

Любіў казак дзеўку, як була малода. 

Ой, тая дзяўчына вяночэк насіла, 

На ўсі свае плечы касу распусціла. 

Касу распусціла, ўсі плечы пакрыла. 

Пайшла й за варота, жалю нарабіла. 

– Ой, жалю мой, жалю, яно серца ўяне, 

Любіў казак дзеўку, цяпер пакідае. 

Не бойся казача, плакаць ні буду, 

Бо я жэ маладая, без пары ні буду. 

 

Заўвага збіральніка: ўяне – г. зн. вяне. 

 

Запісаў у 2011 годзе студэнт І курса спецыяльнасці «Беларуская / 

руская / славянская філалогія» Акушэвіч Андрэй Аляксандравіч у 

в. Лімонава Нараўлянскага раёна Гомельскай вобласці ад Аляксенка Вольгі 

Пятроўны (1954 г. н., беларуска, сярэдняя адукацыя, мясцовая). 

 

Увага! Пры наборы картак неабходна адрозніваць арфаграфічныя 

памылкі і перададзеныя на пісьме арфаэпічныя асаблівасці пэўнай 

мясцовасці. Першыя неабходна выпраўляць, а апошнія пакідаць без змен. 

Акрамя гэтага, калі на картцы не пазначаны ці пазначаны няправільна 

жанр, яго неабходна вызначыць самастойна. Пры наяўнасці 

пашпартызацыі на рускай мове неабходна перакласці яе на беларускую. 

 

Абавязковы аб’ём працы пры наборы картак складаецца з 50 картак на 

адзін дзень. Гэта значыць, што за ўвесь час праходжання практыкі студэнт 

павінен набраць не менш за 700 адзінак. Пры ацэнцы ў дадзеным выпадку 

кіраўнік групы арыентуецца як на колькасць набраных адзінак, так і на іх 

правільнае афармленне і вызначэнне жанру. 

Рэестравая ведамасць з’яўляецца абавязковым дакументам у 

сучасных студэнцкіх справаздачах па фальклорнай практыцы. Яна ўяўляе 

сабой старонку альбомнага фармату, на якой у канкрэтнай паслядоўнасці 

размяшчаюцца звесткі пра: 

1) год экспедыцыі ці індывідуальнага праходжання фальклорнай 

практыкі; 

2) нумар папкі (які пазначае не студэнт, а супрацоўнік лабараторыі, 

калі атрымае і апрацуе матэрыялы); 

3) населены пункт, дзе збіраўся фальклор; 
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4) агульная колькасць адзінак, сабраная ў гэтым населеным пункце, і 

іх жанравае ўдакладненне; 

5) звесткі пра інфарманта (прозвішча, ініцыялы і год нараджэння); 

6) звесткі пра збіральніка (прозвішча, імя і імя па бацьку, аддзяленне). 

Рукапісную рэестравую ведамасць стваралі студэнты, калі праходзілі 

фальклорную практыку ў рэгіянальным архіве і апрацоўвалі (падлічвалі і 

класіфікавалі) матэрыялы канкрэтных папак. У дадзеным выпадку нумар 

папкі ўжо пазначаецца абавязкова. Менавіта з гэтымі ведамасцямі студэнты, 

якія праходзілі фальклорную практыку ў камп’ютарным класе, пазней  

працаваліў праграме Microsoft Office Excel. Іх асноўная задача, у такім 

выпадку, перанесці ўсю інфармацыю з рукапіснага носьбіта ў электронны 

рэестр рэгіянальнага архіва. У рэгіянальным архіве ў папках захоўваецца 

большасць матэрыялаў апошніх і папярэдніх фальклорных практык. Усе 

яны размеркаваны па абласцях і раёнах – у адпаведнасці з тым, у якой 

мясцовасці збіраўся матэрыял. 

На практыцы студэнты працуюць толькі з копіямі асноўнага рэестра, 

якія змяшчаюць пустыя табліцы для запаўнення. Пераносам набраных 

матэрыялаў, а таксама ўнясеннем звестак пра новыя матэрыялы займаецца 

выключна супрацоўнік лабараторыі. Менавіта ён апрацоўвае ўсе 

справаздачы, якія штогод паступаюць у лабараторыю пасля чарговай 

фальклорнай практыкі. Пры апрацоўцы правяраецца адпаведнасць 

матэрыялаў заяўленаму зместу, уносяцца згаданыя вышэй звесткі ў 

электронны рэестр, надаецца парадкавы нумар папцы, пазначаецца 

інфармацыя пра наяўнасць дадатковых матэрыялаў (фота, аўдыя і відэа), а ў 

дачыненні да аўдыя- і відэаматэрыялаў падаецца таксама і іх кароткі змест. 

Апошнім часам справаздачныя матэрыялы па фальклорнай практыцы 

здаюцца выключна ў электронным выглядзе на дысках або флэшках. Для 

больш зручнага карыстання імі, а таксама для надзейнага іх захоўвання 

створана асобнае электроннае сховішча, куды плануецца паступова 

скапіраваць усе электронныя справаздачы студэнтаў-практыкантаў. Пры 

размеркаванні гэтых матэрыялаў выкарыстоўваецца найперш рэгіянальны 

прынцып – гэта значыць, што асабістыя электронныя папкі студэнтаў са 

справаздачамі змяшчаюцца ў электронных папках адпаведных абласцей і 

раёнаў. Таму электронны рэестр рэгіянальнага архіва дапамагае 

арыентавацца не толькі ў матэрыялах рэгіянальнага архіва, але і ў 

электронным сховішчы. 

Набор рукапісных рэестраў ніколі не быў асноўным відам працы ў 

камп’ютарным класе. Ён прапаноўваўся як дадатковае заданне і выключна 

тады, калі выконвалася адпаведная праца ў рэгіянальным архіве. 

Разумеючы ўсю важнасць працы ў архівах Вучэбна-навуковай 

лабараторыі беларускага фальклору, супрацоўнікі ажыццяўляюць кантроль 

якасці над вынікамі дзейнасці студэнтаў. Названыя вышэй формы і спосабы 

работы са студэнтамі ў камп’ютарным класе былі выпрацаваны ўсяго за два 
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гады існавання навастворанай лабараторыі [5]. Зразумела, што гэта не 

адзіныя формы, якія могуць быць выкарыстаны ў апрацоўцы архіўных 

фондаў ВНЛ беларускага фальклору.Апошнім часам звычайны перавод 

картак у электронную форму супрацоўнікі лабараторыі замянілі на іх 

сканіраванне, што значна палягчае і паскорвае працэс рэтраканверсіі [6] 

жанравага архіва. Для далейшай сістэматызацыі алічбаваных матэрыялаў і 

аптымізацыі працы з імі патрабуецца стварэнне асобнай мультымедыйнай 

базы дадзеных, якая магла б змясціць у сабе як аўдыя/відэаматэрыялы, так і 

тэкставыя адзінкі. Вырашэнне дадзенай задачы на сённяшні дзень 

з’яўляецца адным з важнейшых напрамкаў працы ў жанравым архіве. 

Пакуль мы лічым магчымым размяшчаць сканіраваныя дакументы (або 

карткі) жанравага архіва ў Эталонным фалькларыстычным 

мультымедыйным банку, які змяшчаецца на сайце Электроннай бібліятэкі 

БДУ http://elib.bsu.by/handle/123456789/121880. 

 

ЗАЎВАГІ 

 

1. Студэнцкая фальклорная практыка ў Вучэбна-навуковай 

лабараторыі праводзілася з 2005 (год рэарганізацыі Навукова-даследчай 

лабараторыі беларускага фальклору і дыялекталогіі БДУ ў Вучэбна-

навуковую лабараторыі беларускага фальклору пры кафедры тэорыі 

літартуры БДУ) па 2013 гады. З 2014 года далейшай апрацоўкай матэрыялаў 

архіва займаюцца спецыялісты – філолагі-фалькларысты лабараторыі. За 

гэты час з дапамогай студэнтаў супрацоўнікі стварылі рэестр рэгіянальнага 

архіва, укаранілі інавацыйныя метады па камеральнай апрацоўцы 

матэрыялаў жанравага архіва, працягнулі алічбоўку аўдыязапісаў на бабінах 

і аналагавых аўдыякасетах (алічбоўваць аўдыязапісы на бабінах з архіва 

аўдыязапісаў лабараторыі пачалі яшчэ супрацоўнікі Навукова-даследчай 

лабараторыі беларускага фальклору і дыялекталогіі БДУ на пачатку 2000-х 

гадоў.). 

2. Жанравы архіў змяшчае тэксты фальклорных твораў пэўных відаў 

і жанраў. Тут вядзецца работа па навуковай унутрыжанравай класіфікацыі 

фальклорных адзінак, створана і пастаянна папаўняецца камп’ютарная 

базададзеных архіва. 

3. На працягу ўсяго перыяду выкарыстання такога спосабу 

арганізацыі фальклорнай практыкі ў камп’ютарным класе, як работа з 

алічбаванымі матэрыяламі, студэнтамі кіравала Ганна Казіміраўна 

КАРПАВА – загадчык лабараторыі тэхнічных сродкаў навучання, 

аформленая ў штат Вучэбна-навуковай лабараторыі на ўмовах навуковага 

сумяшчальніцтва на пасаду тэхніка 1-й катэгорыі. 

4. На працягу ўсяго перыяду выкарыстання такога спосабу 

арганізацыі фальклорнай практыкі ў камп’ютарным класе, як работа з 

рукапіснымі матэрыяламі, студэнтамі кіравала Вольга Іванаўна 
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ПАЛУКОШКА – навуковы супрацоўнік лабараторыі, магістр 

літаратуразнаўства. 

5. Набор рэестравых ведамасцей студэнтамі скончаны ў 2012 г. 

Цяпер рэестравыя ведамасці ўліку трапіўшых на захаванне ў лабараторыю 

матэрыялаў уносяць у электронны фармат супрацоўнікі лабараторыі. 

6. Рэтраканверсія – гэта перанос у электронны варыянт існавання 

былых рукапісных, стужкавых бабінных і аналагавых аўдыя- і 

відэаматэрыялаў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

     

 

  

 

  

    


