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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 
Вучэбная дысцыпліна «Вусная народная творчасць» склада-

ецца з двух раздзелаў: «Тэорыя фальклору» і «Беларускі фальк-
лор». Дадзеная праграма прызначана для вывучэння першага 
раздзела «Тэорыя фальклору».  
Праграма распрацавана для ўстаноў вышэйшай адукацыі 

Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з патрабаваннямі аду-
кацыйнага стандарту па напрамку спецыяльнасці 1-18 01 01-05 
Народная творчасць (фальклор). 
Тэматыка заняткаў раздзела «Тэорыя фальклору» накіравана 

на ўдакладненне ў свядомасці будучых спецыялістаў па заха-
ванні нематэрыяльнай культурнай спадчыны месца фалькла-
рыстыкі ў навуковым дыскурсе пра чалавека і чалавецтва. 
Змест дысцыпліны мае на ўвазе набліжэнне сучасных студэн-
таў-гуманітарыяў да разумення спецыфікі этнічнага мыслення 
носьбітаў каранёвай культуры Беларусі і фарміравання прафе-
сійнай і сацыяльнай пазіцыі спецыялістаў-ахоўнікаў і даслед-
чыкаў яе нематэрыяльнай культурнай спадчыны.  
Выкладанне раздзела «Тэорыя фальклору» прадугледжвае 

сувязь з іншымі дысцыплінамі: «Методыка арганізацыі фальк-
лорнай дзейнасці», «Міфалогія», «Этнаграфія» і «Фальклорны 
практыкум». 
Мэта вывучэння раздзела – азнаямленне са спецыфікай дыс-

цыпліны праз характарыстыку фалькларыстыкі як навукі, вы-
вучэнне асноўных этапаў навуковай сістэматызацыі і захавання 
фальклорных адзінак, раскрыццё асаблівасцей экспедыцыйных 
даследаванняў фальклору.  
Задачы вывучэння раздзела: 
– пазнаёміць студэнтаў з асноўнымі паняццямі і тэрміна-

логіяй вывучаемай дысцыпліны; 
– засвоіць веды па гісторыі фарміравання фалькларыстыкі як 

асобнай навуковай галіны;  
– раскрыць патэнцыял фальклорных помнікаў для этнаэка-

логіі беларусаў і для рэвіталізацыі іх нематэрыяльнай культур-
най спадчыны;  

– сфарміраваць аналітычную кампетэнцыю даследчыкаў і 
пераемнікаў (забяспечыць разуменне спецыфікі і значнасці 
фальклорнай спадчыны для мадэлявання ўмоў яе захавання) у 
іх будучай прафесійнай дзейнасці. 
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У выніку вывучэння раздзела «Тэорыя фальклору» студэнты 
павінны ведаць:   

– агульнатэарэтычныя пытанні беларускай фалькларыстыкі і 
асноўныя крыніцы навуковай інфармацыі па фальклоры; 

– асноўныя метады фалькларыстычных даследаванняў і 
методыку збірання фальклору; 

– асноўныя тэарэтычныя паняцці, разгледжаныя ў межах 
дадзенай дысцыпліны;  

– раздзелы, школы і напрамкі фалькларыстыкі; 
– асноўныя падыходы да класіфікацыі фальклорных адзінак 

па відах і жанрах; 
– агульную характарыстыку, структуру, змест і гістарычную 

панараму фарміравання нематэрыяльнай культурнай спадчыны 
Беларусі. 
Студэнты павінны ўмець: 
 – аналізаваць фальклорныя творы з пункта гледжання іх 

архаікі, прыналежнасці да таго ці іншага абраду ці да пэўнай 
сістэмы жанраў; 

– выяўляць найбольш дасканалыя ў мастацкіх адносінах узо-
ры фальклорных твораў і іх сувязь з іншымі часткамі духоўнай 
культуры; 

– аналізаваць фальклорныя помнікі з пункта гледжання іх 
прыналежнасці да той ці іншай храналагічнай ці відавой 
сістэмы;  

– карыстацца навуковай і даведачнай літаратурай па пытан-
нях дысцыпліны. 
З ліку эфектыўных педагагічных метадаў і тэхналогій наву-

чання, якія адпавядаюць агульным патрабаванням да фарміра-
вання прафесійнай кампетэнцыі студэнта, набыццю ведаў у 
галіне тэорыі фальклору і фарміраванню ў іх вопыту самастой-
нага вырашэння разнастайных задач, вылучаюцца наступныя: 

– тэхналогіі вучэбна-даследчыцкай дзейнасці; 
– рэпрадукцыйныя метады (расказ, тлумачэнне, гутарка, 

дыскусія, лекцыя, дэманстрацыя кіна- і аўдыязапісаў); 
– метады самастойнай работы студэнтаў (работа з перша-

крыніцамі, расшыфроўка аўдыя- і відэаматэрыялаў); 
– праблемныя (творчы дыялог, назіранне); 
– кантрольна-ацэначныя метады.  
Арганізацыя самастойнай работы студэнтаў прадугледжвае 

вывучэнне асобных тэм і раздзелаў дысцыпліны з выкарыстан-
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нем метадычных рекамендацый і літаратуры, рэкамендаванай 
выкладчыкам. Кантроль самастойнай работы студэнтаў адбы-
ваецца перыядычна падчас аўдыторных заняткаў. 
У адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам на вывучэнне 

раздзела «Тэорыя фальклору» вучэбнай дысцыпліны «Вусная 
народная творчасць» усяго адведзена 128 гадзін, з якіх 88 – 
аўдыторныя заняткі (34 гадзіны лекцый, 10 – семінарскіх і 44 – 
практычных).  
Рэкамендаваная форма кантролю ведаў студэнтаў – залік. 
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ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
 
Колькасць аўдыторных гадзін 

Раздзелы і тэмы 
усяго лекц. практ. сем. 

Уводзіны 1 1   
Раздзел І. Навуковыя асновы фалькларыстыкі 

Тэма 1. Фальклор, яго адзнакі, 
асаблівасці, гісторыя 

5 3 2  

Тэма 2. Фалькларыстыка і яе раз-
дзелы 

10 4 4 2 

Тэма 3. Метадалогія фалькла-
рыстыкі, фалькларыстычныя 
школы і напрамкі 

12 4 6 2 

Тэма 4. Віды, жанры, паэтыка 
ўсходнееўрапейскага фальклору 

16 6 8 2 

Раздзел ІІ. Навуковыя асновы практычнай 
фалькларыстыкі 

Тэма 5. Збіранне фальклору 12 4 8  
Тэма 6. Сістэматызацыя і выдан-
не фальклору 

14 6 6 2 

Тэма 7. Рэвіталізацыя фальклору 18 6 10 2 
Разам… 88 34 44 10 
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ЗМЕСТ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
 

Уводзіны 
Мэты і задачы дысцыпліны. Роля вучэбнай дысцыпліны ў 

падрыхтоўцы спецыяліста вышэйшай кваліфікацыі. Сувязь з 
іншымі дысцыплінамі. Вучэбна-метадычнае забеспячэнне дыс-
цыпліны.  

 
 

Раздзел I. Навуковыя асновы фалькларыстыкі 
 

Тэма 1. Фальклор, яго адзнакі, асаблівасці, гісторыя 
Дэфініцыя «фальклор», яе этымалогія і значэнне. Эвалюцыя 

дэфініцыі «фальклор»: «вясковая старына», «вясковыя стара-
жытнасці», «народная творчасць», «народная культура», «на-
родныя традыцыі», «руральная культура» як сінонімы слова 
«фальклор». «Фальклор» як прадмет навуковага даследавання і 
як навуковая галіна («фальклор» у значэнні «народазнаўства»). 
Навуковая галіна фалькларыстыка. Міжнародная ўніфікацыя 
дэфініцыі «фальклор»: дэфініцыя UNESCO (1985 г.). Аўтэн-
тычны фальклор і «нематэрыяльная культурная спадчына» ў 
ХХІ ст.  

 
Тэма 2. Фалькларыстыка і яе раздзелы 

Першыя спробы аналізу народнай культуры ў старажытна-
сці. Навуковы, прафесійны інтарэс да фальклору. Дзейнасць 
Джамбаціста Віко і Іагана Готфрыда Гердэра. Пачатак спе-
цыяльнага вывучэння, збірання фальклору і стварэнне навуко-
вых кірункаў еўрапейскай фалькларыстыкі ў ХІХ ст. Фалькла-
рыстыка ў сістэме гуманітарных навук. Філалагічнае, этнагра-
фічнае, мастацтвазнаўчае, комплекснае вывучэнне фальклору. 
Раздзелы фалькларыстыкі: гістарыяграфія фальклору, тэорыя 
фальклору, гісторыя фальклору, арганізацыя і методыка паля-
вой работы, сістэматызацыя фальклорных фондаў, тэксталогія і 
эдыцыённыя прынцыпы фалькларыстыкі. 

 
Тэма 3. Метадалогія фалькларыстыкі,  
фалькларыстычныя школы і напрамкі 

Метад і метадалогія ў фалькларыстыцы. Аспекты (падыхо-
ды) да вывучэння фальклору: сінхронны, дыяхронны, сістэм-
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ны, рэгіянальны, функцыянальны, тэксталагічны, сацыялагіч-
ны. Асноўныя метады, якія выкарыстоўваюцца ва ўсходнесла-
вянскай фалькларыстыцы – гісторыка-геаграфічны, гісторыка-
тыпалагічны, структурна-тыпалагічны. Метад уключанага назі-
рання, задачы і сфера дзейнасці збіральнікаў фальклору. Рабо-
та з інфарматарам (этнафорам), яе прыёмы: інтэрв’ю, апытан-
не, анкетаванне, тэсты, апісанне. Асноўныя паняцці методыкі 
збіральніцкай працы. Напрамкі і школы фалькларыстыкі. Дэфі-
ніцыі «напрамак» і «школа» як сінонімы. Крытэрыі адрознення 
напрамку ад школы ў фалькларыстыцы. 

 
Тэма 4. Віды, жанры, паэтыка ўсходнееўрапейскага фальклору 
Падыходы да класіфікацыі фальклору. Асноўныя класіфіка-

цыі фальклору: мастацтвазнаўчая, філалагічная, класіфікацыя 
экспертаў UNESCO. Від і жанр фальклору – тлумачэнні гэтых 
дэфініцый у розныя часы. Віды фальклору: абрадавы, пазаабра-
давы, вербальны, песенны, музычны, харэаграфічны, драма-
тычны, гульнявы. Жанры фальклору: эпічныя, драматычныя, 
лірычныя, малыя. Паэтыка фальклору. Адрозненні гістарычнай 
(эвалюцыйнай), песеннай, казачнай, эпічнай паэтыкі фальклору. 

  
 

Раздзел II. Навуковыя асновы практычнай 
фалькларыстыкі 

 
Тэма 5. Збіранне фальклору 

Збіральнік фальклору – аматар і прафесіянал. Прыватныя 
фальклорныя архівы. Фальклорныя архівы пры навуковых і на-
вучальных цэнтрах. Задачы, сфера дзейнасці збіральніка, тэх-
ніка запісу фальклору. Галоўная мэта збіральнікаў у ХХІ ст. 
Палявыя даследаванні. Кірунак, праблема, гіпотэза, сродкі і 
метады даследавання. Метад непасрэднага назірання. Фінан-
саванне, харчаванне, жытло, стан здароўя збіральніка, этыка, 
дазвол на даследаванне. Методыка збіральніцкай працы. Ас-
ноўныя паняцці збірання: нефармальная размова; анкетаванне; 
франтальнае даследаванне рэгіёна; запіс паўторны; фіксацыя 
фальклорнага тэксту ці мелодыі: а) слыхавы запіс, б) знакавы 
запіс, в) аўдыя- ці відэазапіс. Патрабаванні да навуковай фік-
сацыі. Расшыфроўка (націраванне). «Чарнавікі», характэрныя 
для палявой працы, і «белавы» запіс.  
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Тэма 6. Сістэматызацыя і выданне фальклору 
Акадэмічныя і музейныя цэнтры этнаграфіі як месцы захоў-

вання і навуковай апрацоўкі (сістэматызацыі) фальклорных 
твораў. Мэты заснавання архіваў этнаграфічных рукапісаў і 
фанаграмархіваў. Умовы забеспячэння захаванасці рукапісаў і 
фонаматэрыялаў, іх алічбоўка. Фальклорная адзінка (казка, 
песня, легенда, абрад, гульня) у побыце. Адзінка захоўвання 
фальклору, яе змест і афармленне. Фальклорныя паказальнікі. 
Сістэматызацыя фальклорных адзінак па тыпах, матывах, 
элементах. Найвядомыя паказальнікі фальклору. Фальклорныя 
зводы як сродак папулярызацыі народнай творчасці. Найбольш 
вядомыя зводы фальклору. 

 
Тэма 7. Рэвіталізацыя фальклору 

Жывое бытаванне традыцыі як умова існавання фальклору. 
Фальклор як спадчына вуснай традыцыі, нематэрыяльная куль-
турная спадчына. Канвенцыя аб ахове нематэрыяльнай куль-
турнай спадчыны UNESCO. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь ад 29.12.2004 г. № 627. Закон «Аб ахове гісторыка-куль-
турнай спадчыны Рэспублікі Беларусь». Ахоўныя спісы фальк-
лору. Статус гісторыка-культурнай спадчыны, які надаецца 
элементам і з’явам фальклору Саветам Міністраў Рэспублікі 
Беларусь. Urgent Safeguarding List UNESCО для ўліку і заха-
вання помнікаў фальклору міжнароднага значэння. Рэвіталі-
зацыя фальклору як сацыяльны працэс. Ахоўная, этнакуль-
турна-выхаваўчая, статыстычна-рэпрэзентатыўная дзейнасць 
па рэвіталізацыі фальклору. Тэхналогія і методыка рэвіталі-
зацыі. Абрадавая карта свята. Праграма мастацкай рэканструк-
цыі каляндарна-абрадавага свята на дакументальнай аснове, яе 
этапы: даследчы, арганізацыйна-метадычны, вучэбна-рэпеты-
цыйны, прэзентацыйна-творчы, аналітычны.  РЕ
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Минск : Навука і тэхніка, 1993. – 478 с.  

4. Говард, М. Сучасная культурная антрапалогія / М. Говард ; 
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фии. – Л. : Изв. Гос. рус. геогр. о-ва, 1929. – 120 с.  
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Пералік рэкамендуемых сродкаў дыягностыкі: 

 
– падрыхтоўка пісьмовых кантрольных работ (заданняў); 
– напісанне рэфератаў па асобных раздзелах дысцыпліны; 
– напісанне дакладаў на навуковыя канферэнцыі па асобных 

тэмах дысцыпліны; 
– выступленні студэнтаў на семінарах па распрацаваных імі 

тэмах; 
– вуснае апытанне студэнтаў падчас заняткаў. 
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