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Вучэбная дысцыпліна “Беларуская народна-песенная творчасць” 

адыгрывае важную ролю ý сiстэме адукацыі, садзейнiчае падрыхтоýцы 

высакоквалiфiкаваных спецыялiстаý. Тэматыка дысцыпліны адлюстроýвае 

шматгранны працэс эвалюцыi ýсходнеславянскай  народнай песнi  ад 

старажытнасцi  i да нашых дзен. Вялiкая ýвага надаецца беларускай народнай 

песнятворчасцi, традыцыям, формам i бытаванню народнай песенна-харавой 

творчасцi. 

Выкладанне вучэбнай дысцыпліны ажыццяўляецца ва ўзаемасувязі з такімі 

вучэбнымі дысцыплінамі, як “Дырыжыраванне”, “Харавы клас”, “Класічная 

харавая літаратура”, “Хоразнаўства”, “Тэорыя музыкі”. 

Мэта вывучэння дысцыплiны – сфармiраваць праз змест вучэбнай 

дысцыпліны наступныя кампетэнцыi: валодаць i прымяняць  атрыманыя веды 

для вырашэння практычных задач у сваей  прафесiйнай музыкальна-культурнай 

дзейнасцi, валодаць якасцямi грамадзянiна i патрыета сваей зямлi i Радзiмы. 

Любiць, шанаваць народную песню, актыýна прапагандаваць народную  

музычную спадчыну у тым лiку праз сучаснае выкананне народнай песнi. Быць 

здольным да камунiкатыýнасцi, мець навык  быць арганiзатарам сумеснай 

творчай i педагагiчнай дзейнасцi. 

Асноўныя задачы вучэбнай дысцыплiны: 

– развіццё уменняў і навыкаў для практычнай работы ў якасці кіраўніка хору; 

– азнаямленне з методыкай вакальна-харавой работы ў народным калектыве; 

– выхаванне навыкаў больш творчага асэнсавання і аналізу харавой партытуры, 

здольнасці да абагульнення, уменне працаваць з музыказнаўчай і нотнай 

літаратурай. 

У выніку засваення дысцыпліны студэнты павiнны ведаць: 

- асаблiвасцi i значэнне вучэбнай дысцыпліны “Беларуская народная песенная 

творчасць”, яго месца i  значэнне ý  сiстэме музычных ведаý i сiстэме 

прафесiйнай падрыхтоýкi  дырыжора i краýнка харавога калектыву; 

- тэарэтычны аспект народнай песнятворчасцi, асноýныя этапы развiцця 

музычнай фалькларыстыкi, асаблiвасцi беларускай народнай песнi  яе спосабы 
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бытавання ý розных рэгiенах рэспублiкi Беларусь, навыкi выканання народнай 

песнi;  

- умець: прымяняць тэарэтычныя i практычныя веды сваей будучай 

прафесiйнай дзейнасцi (рэпетыцыйнай, педагагiчнай рабоце,канцэртных 

выступленнях) пры напiсаннi анатацый, аналiзе харавых твораý, складаннi 

метадычных матэрыялаý i рэкамендацый. 

Засваенне вучэбнай дысцыпліны «Беларуская народна-песенная творчасць» 

павінна забяспечыць фарміраванне наступных груп кампетэнцый: 

 Патрабаванні да сацыяльна-асабістых кампетэнцый. 

Спецыяліст павінен: 

САК-1. Валодаць якасцямі грамадскасці. 

САК-2. Быць здольным да сацыяльнага ўзаемадзеяння. 

САК-3. Валодаць здольнасцю да міжасобных камунікацый. 

САК-6. Умець працаваць у камендзе. 

Патрабаванні да прафесійных кампетэнцый. 

Спецыяліст павінен быць здольным: 

Арганізацыйна-кіраўніцкая дзейнасць 

ПК- 1. Ствараць творчыя калектывы. 

ПК- 4. Рыхтаваць даклады, паведамленні і іншую дакументацыю ў галіне 
народнай творчасці і ўдзельнічаць у іх рэпрэзентацыі. 

ПК- 6. Выкарыстоўваць нарматыўна-прававую базу галіны культуры. 

Педагагічная дзейнасць  

ПК – 19. Ведаць прынцыпы і прыёмы збірання, сістэматызацыі, абагульнення 
і выкарыстання інфармацыі для правядзення навуковых даследванняў у галіне 
народнай творчасці. 

 

Выканальніцкая дзейнасць 

ПК - 23. Планаваць рэпертуар уласных мастацкіх (музычных) твораў. 

ПК-24. Працаваць з крыніцамі рэпертуару, літаратурай па народнай творчасці. 
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ПК-25. Арганізоўваць этапы працэсу выканання мастацкіх (музычных) твораў 
для эстэтычнага выхавання і фарміравання высокамастацкіх густаў 
насельніцтва. 

ПК-26. Выступаць у якасці артыста-выканаўцы ў прафесійных і аматарскіх 
музычных калектывах, музычных тэатрах, студыях, на радыё, тэлебачанні, у 
канцэртных установах. 

Творчая дзейнасць 

ПК - 27. Рабіць уласныя аранжыроўкі, інструментоўкі, апрацоўкі і пераклады 
для харавых калектываў, аркестраў, ансамблей. 

ПК-28. самастойна падбіраць рэпертуар, фарміраваць канцэртную праграму. 

ПК-29. Рыхтаваць творчыя выступленні харавых калектываў і весці 
канцэртную работу ў рэгіёне і па-за яго межамі. 

У адпаведнасцi  з вучэбным планам на вывучэнне вучэбнай дысцыпліны 

“Беларуская народна-песенная творчасць” усяго адзведзена 94 гадзіны, з якіх 

34 гадзіны – аўдыторныя заняткі (лекцыі – 28, семінарскія – 6). 

Рэкамендаваная форма кантролю ведаў студэнтаў – экзамен. 
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ВУЧЕБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЕБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

Раздзелы і тэмы 

Колькасць 
аўдыторных гадзін 

Форма 
кантроля 

ведаў 
Ле-

кцыі 
Семі-
нары 

КСР 

Уводзіны 1    

Раздзел I. Стылістыка ўсходнеславянскай і беларускай народнай песні. 

Тэма 1. Роды народнай творчасці. 
Эпас.Лірыка.Драма.Беларуская балада. 

1    

Тэма 2. Віды народнага песеннага 
вершаскладання. Строфіка народнай песні 

2    

Тэма 3. Рытмічныя структуры і метады 
эвалюцыі рытмікі народнай песні. 
Прыпеўныя словы. Віды рыфмы. 

2    

Тэма 4. Ладавая будова ўсходнеславянскай 
народнай песні (агульная характарыстыка). 
Характарыстыка ладоў народнай песні. 

2    

Тэма 5. Сялянская лірычная песня (віды 
лірыкі). Меладычная аснова сялянскай 
лірычнай песні. 

1    

Тэма 6. Структура каляндарна-спеўнай 
сістэмы Беларусі. Спецыфіка спеўных 
традыцый. Віды беларускага народнага 
шматгалосся. 

2  2 рэферат 

Раздзел II. Беларуская этнамузыкалогія 

Тэма 7. Гiсторыя i развiцце беларускай 
фалькларыстыкi  ý XIX ст. Станаўленне 
беларускай этнамузыкалогіі. 
Уклад беларускіх, польскіх і чэшскіх 
даследчыкаў. 

1    

Тэма 8. Уклад у беларускую 
этнамузыкалогію прадсіаўнікоў 
Пецярбургскай школы акадэміка 
Б.Асаф’ева (30-я-40-я гг.). Дзейнасць 
Р.Шырмы і Г.Цітовіча ў галіне практычнай 
этнамузыкалогіі. 

1    

Тэма 9. Савецкая этнамузыкалогія. 
Дзейнасць прадстаўнікоў ІМЭФ НАН 

1  2 рэферат 
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Беларусі і БАМ у сучасны перыяд. 
Раздзел ІІІ. Песенна -этнаграфічныя рэгіёны Беларусі. 

Тэма 10. Песенне-этнаграфічны рэгіён 
Паазер’е (Віцебскае Падзвінне). 

2    

Тэма 11. Песенна-этнаграфічны рэгіён 
Падняпроў’е. 

2    

Тэма 12.  Песенна-этнаграфічныя рэгіёны – 
Усходняе і Заходняе Палессе.  

2    

Тэма 13. Заходні песенна-этнаграфічны 
рэгіён Панямонне. Цэнтральны песенна-
этнаграфічны рэгіён – Міншчына. 

2  2 вусны 
апрос 

Тэма 14. Сучаснае народна-спеўнае 
выканаўства. Традыцыі і інавацыі. 

 6   

Усяго 22 6 6 экзамен 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

Уводзіны 

 Мэта, задачы і змест вучэбнай дысцыпліны. Роля і месца вучэбнай 

дысцыпліны ў падрыхтоўцы спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі. Вучэбна-

метадычнае забеспячэнне. 

Раздзел I. Стылістыка ўсходнеславянскай і беларускай народнай песні. 

Тэма 1. Роды народнай творчасцi. Эпас. Лiрыка. Драма.Беларуская балада. 

Прыналежнасць жанраý народнай творчасцi да адпаведнага з родаý. 

Былiны, думы, гiстарычныя песнi, духоýныя вершы. Балада як лiра-эпiчны 

жанр.Агульная характэрыстыка i ýнутрыжанравыя вiды.  

Каляндарна-земляробчыя, працоýныя, сямейна-бытавыя i святочныя песнi: 

калядныя, шчадроýкi, аýсенькi-таýсенькi, калыханкi, падблюдныя, 

масленiчныя, загуканнi вясны, карагодныя, валачобныя, юраýскiя, семiцкiя, 

троiцкiя, русальныя, куставыя, купальскiя, пятроýскiя, жнiýныя, восеньскiя, 

чумацкiя, батрацкiя, бурлацкiя, прыпеýкi. 

Тэма 2. Віды народнага песеннага вершаскладання. 
Строфіка народнай песні 

Танiчнае вершаскладанне. Мера танiчнага верша і яго характарыстыка. 

Сiлабiчнае вершаскладанне. Мера сiлабiчнага верша і яго характарыстыка.  

Сiлаба-танічне  вершаскладанне і яго характарыстыка, вытокi ад народна-

песеннай паэтыкi. Стопы і іх віды. Двухскладовыя памеры: харэй, ямб. 

Трохскладовыя: дактыль, анапест, амфiбрахiй. Сямiскладовы памер. Страфа 

як элемент структуры. Паняцце паэтычнай і меладычнай страфы. 

Аднарадковасць у першым стылявым пласце. Меладычная страфа ў  другiм 

стылявым пласце. Трэцi стылявы пласт. З’яўлянне куплета (катрэн) і больш  

складаных тыпаý строф i страфы вышэйшага парадку – шматрадковай. 

Далейшая эвалюцыя  строфiкi: рэвалюцыйная  песня, гарадская песня, раманс, 

кантавая культура. Сучасная эвалюцыя музычнай паэтычнай страфы ў 

бардаўскіх, турысцкіх, маладзёжных песнях сучасных кампазітараў.  
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Тэма 3. Рытмічныя структуры і метады эвалюцыі рытмікі народнай песні. 

Прыпеўныя словы. Віды рыфмы..   

      Рытміка. Асаблівасці распявання трох кампанентаў песні (паэтычнага 

тэксту, мелодыку і рытмікі). Метады эвалюцыі рытмікі ўсходнеславянскай 

народнай песні (лірыка XV – XVII ст.ст.); Рытмічныя структуры 

ўсходнеславянскай народнай песні да XIV ст. (8-мі складавыя). Рытмічныя 

структуры другога стылявога пласта (тэрнарны верш), сувязь с песеннымі 

жанрамі (10ці-11ці-12ці-13ці-14ці складавыя і г.д.). Тры віды рыфмы, іх 

залежнасць ад націску ў слове і заканамернасць у розных мовах (польскай, 

беларускай. рускай).  

І.Рытмiка верша i напева. Роля унутрыскладавых распеваý i ýтварэнне на iх 

аснове рытмiчных пульсацый,  новых тыпавых рытмiчных формул  верша i 

паýверша; icнаванне трох  метадаý  змянення  рытмаформулы праз 

перамяшчэнне даýганоты; роля трохскладавых груп у вершаскладаннi.  

II.Полiструктурныя формы.Полiрытмiя i  полiметрыя. 

Разгляд палiметрыi на розных прыемах такцiравання плясавой песнi  

«Камарынская», карагоднай “Таня, Танюшка”. Вар'iраванне рытмiчных 

формул у песнi праз павялiчэнне цi памяньшэнне адзiнак часу (лiрычная 

працяжная песня). Прыпеýныя словы. Сэнсавая нагрузка слоý ý песнях, якiя 

адносяцца да роду драмы: у рускiх вясельных, карагодных,  шчадроўках, 

каляндарных, валачобных, купальскіх, працоўных, паходных, скамарошынах і 

інш. 

Тэма 4. Ладавая будова ўсходнеславянскай народнай песні (агульная 

характарыстыка). Характарыстыка ладоў народнай песні. 

Агульная характэрыстыка  ладоý народнай музыкi.  Лад як прымета стылю. 

Характэрыстыка ладоý першага стылевога пласта (да XIV ст.): 

– алiгатонавыя (вузкааб'емныя): м.2, б.2, м.3, б.3; 

– квартовыя трыхорды ý кварце (славянскi трыхорд, запоýнены квартовы 

лад); 
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– лады з субквартай (ч.4+м.3 i м.2+м.3) – яркiя паказчыкi беларускага 

нацыянальнага стылю.  

      Характэрыстыка  ладоý другога стылевога пласта (XV-XVII ст.), эпоха 

лiрыкi, новыя формы i жанры.падгалосачнае народнае шматгалоссе, роля 

квiнты, лады ý аб'еме 5, 6, 7, 12-цi ступенны чатырохзладжаны абiходны 

гукарад-лад-вяршыня ý развiццi ладоý народнай мызыкi, яго характэрная 

адметнасць.  Роля нейтральнай тэрцыi ý вызначэннi лада. 

      Характэрыстыка ладоý трэцяга  стылявога пласта (XVII-XX ст.).  Сувязь з 

гарадской бытавой спеýнай культурай (гамафонна-гарманiчная аснова); 

натуральны мажор i мiнор,  гарманiчны мiнор; мадуляцыя ý паралельныя 

танальнасцi i ý першай ступенi роднасцi. 

 
Тэма 5. Сялянская лірычная песня (віды лірыкі). Меладычная аснова сялянскай 

лірычнай песні. 

      Агульная характарыстыка. Росквiт у эпоху лiрыкi ( другi стылявы пласт), 

сувязь з мужчынскай спеýнай  харавой традыцыяй i развiтым падгалосачным 

шматгалоссем,( харавая аснова- неад'емны элемент лiрычнай песнi). 

Тры вiды лiрыкi: грамадзянская (палiтычная), лiрыка прыроды, (пейзажная), 

iнтымная; iх характарыстыка i ýзаемасувязь  са  спеýнымi жанрамi. Сольнае i 

харавое выкананне лiрычнай песнi, iх характарыстыка.  

      Утварэнне шматгалосся  з аднагалосся  i з 2-х галоснай асновай.  

Тэма 6. Структура каляндарна-спеўнай сістэмы Беларусі. Спецыфіка 

спеўных традыцый. Віды беларускага народнага шматгалосся. 

      Блiзкасць каляндарна-абрадавай  спеýнай традыцыi да нацыянальнага 

спеýнага стылю. Распаýсюджанасць песень каляндарна-абрадавага цыкла,iх 

функцыi, значэнне формульнага напеву.Выканаýчая традыцыя (сольная i 

харавая) i яе сувязь   са спеýна-этнаграфiчнымi рэгiенамi. Спецыфiка спеýных 

традыцый. 

 Інтанацыйныя, меладычныя, ладавыя і рытмічныя характарыстыкі ў 

раннетрадыцыйны перыяд; жанравы сінкрэтызм; аднагалоссе. Нацыянальна-
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спецыфічныя рысы ў познатрадыцыйны перыяд; жанры, не звязаныя з працай 

і абрадамі. Лірычная песня. Лады актыўнай сістэмы. Разнастайныя віды 

народнага шматгалосся. Эмацыянальная, вобразная і жанравая тыпізацыі. 

Жанры моўнай і рухаючай дынамікі. Тыпы націску.  

       Першыя запісы і даследванні беларускага народнага шматгалосся. Працы 

З.Радчанка, М.Чуркіна, З.Эвальда. Г.Цітовіча, Л.Мухарынскай. 

Вiды народнага шматгалосся. 

 Першыя запiсы i даследаваннi беларускага народнага шматгалосся; працы З. 

Радчанка, М. Чуркiна, З. Эвальда, Г. Цiтовiча, Л. Мухарынскай. 

 Характарыстыка двухгалосся на  аднагалоснай аснове; гетэрафанiя i 

«пералiвы». 

 Калектыýнае  шматгалоссе ( гуртавыя спевы i спевы «з падводкай») як больш 

высокая форма народнага шматгалосся. 

 Дыяфанiя на бурдоннай аснове. 

Iмiтацыя  ва ýнiсон на бурдоннай аснове ( бясконцы канон з элементамi 

бурдону); рэгiены  бытавання  вiдау народнага шматгалосся; нотныя 

прыклады.  

 
Раздзел II. Беларуская этнамузыкалогiя. 

Тэма 7. Гiсторыя i развiцце беларускай фалькларыстыкi  ý XIX ст. 

Станаўленне беларускай этнамузыкалогіі.  

Уклад беларускіх, польскіх і чэшскіх даследчыкаў. 

Збiральнiкi i даследчыкi  беларускага песеннага фальклору першай  паловы 

XIXст. Даленга-Хадакоýскi (Адам Чарноцкi) 1784-1825 гг. «Пра 

дахрысцiянскае славянства» (творы  каляндарна-абрадавай  лiрыкi з-пад 

Гомеля, Полацка, Брэста) – асноўнае даследванне. 

 Ян Чачот (1796-1847 гг). « Песенькi вясковыя з – пад Немана i Дзвiны». 

 Аляксандр Рыпiнскi.(1811-1886 гг.). Кнiга «Беларусь» i «Дадатак» да яе 

(Парыж 1840г.).  
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Рамуальд Зянькевiч. (1811-1868). «Народныя песенькi люду Пiнскага» 

(Коýна,1851). 

 Яýстафiй і Канстанцін Тышкевiчы(1814-1873). Іх праца « Апiсанне  

Барысаýскага павета» (Вiльня 1847), “Вілія і яе берагі”. 

Павел Шпiлеýскi.(1823-1861) – прадстаўнік міфалагічнай школы.  Дзве самыя 

буйныя i значныя парцы: « Падарожжа па Палессi i Беларускiм Краi» i « 

Беларусь у  характарыстычных апiсаннях i фантастычных яе казках».  

Збiральнiкi i даследчыкi  беларускага песеннага фальклору 2-я  палова XIX- 

пач.XX ст. Збіранне фальклору і д зейнасць даследчыкаý, звязаных з рускім 

геаграфічным таварыствам (1845), Паýночна-Заходнiм аддзелам РГТ (1867), 

Вiленскай археаграфiчнай камiсiяй. 

 Павел Васiльевiч Шэйн.(1826-1900). « Матэрыялы для вывучэння побыту  i 

мовы  рускага насельнiцтва  Паýночна- Заходняга краю»  у 3-х тамах.  

Зiнаiда Федараýна  Радчанка. (1839-1916) – збіральніца  гомельскiх народеых 

песен, закранала  пытаннi шматгалосся беларускай народнай песнi,. 

 Мiкалай Якаýлевiч Нiкiфароýскi.(1845-1910) і яго  зборнiк « Беларускiя 

песнi-частушкi» ( да 2350 песень, некаторыя вызначалiся  вострай сацыяльнай 

накiраванасцю).  

Еýдакiм  Раманавiч Раманаý.(1855-1922). Аўтар працы  «Беларускi зборнiк» 

10 выданняý. «Матэрыялы па этнаграфii  Гродзенскай губернi.». Усяго  

сабрана 3742 песнi  i 778 папевак. Запiсы мелодыi i гарманiзацыя  будучага 

беларускага кампазiтара М. Чуркiна.  

Уладзiмiр Мiкалаевiч Дабравольскi.(1856-1920). 4-х томная праца  «Смаленскi 

этнаграфiчны зборнiк», ( 2-гi i 4-ты тамы пысвечаны народнай песнi).  

 Збіральніцкая і творчая дзейнасць : 

 Мiхал Федароýскi. ( беларускi даследчык польскага паходжання,1853-1923) 

Аутар шматтомнай працы « Люд беларускi» ў 8 т. (Варшава, 1897-1981).  

Мiкалай  Андрэевiч Янчук (1859-1921). «Маларуская свадьба…»1886г. 

Дадатак да этнаграфiчнага нарыса «Па Мiнскай Губернi» (М., 1889). 

Оскар  Кольберг- «Беларускае Палессе» (Варшава, 1968). 
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Мiтрафан Вiктаравiч Доýнар-Запольскi.(1867-1934) – зборнiк « Песнi 

Пiнчукоý» ( 600 запiсаý, Кіеў, 1895. Вып.І) . 

Палiтыка беларусiзацыi 20-х г.г.  XXст. 

Пад'ем фалькларыстычнай дзейнасцi 1922г. Адкрыццё Інбелкульта  i яго 

музычнай секцыi; беларускай песеннай камсii у Маскве, выдання народных 

песенных зборнiкаý. 

 Антон  Антонавiч Грыневiч.(1877-1937). Актыуны збiральнiк i прапагандыст 

беларускай песнi, аýтар шэрагу апрацовак. Яго зборнiкi: «Беларускiя песнi з 

нотамi» (1912), «Народны спеýнiк» (1920), «Дзiцячы спеýнiк» (1925), 

падручнiк « Навука спеваý» (1923). 

 Уладзiмiр  Тэраýскi –  кампазiтар, хормайстар, збiральнiк песеннага 

фальклору. Выдаý зборнiкi  « Беларускi лiрнiк» (1922), «Спеýнiк на 4 галасы». 

Зборнiк М. Гарэцкага i  А.Ягорава « Народныя песнi  з мелодыямi» (1928), 

запiсаныя ý 1926г.  Ад   

Зборнiк  I. Здановiча пад назвай  « Народныя песнi мястэчка Сялец» 1931г.  

Тэма 8. Уклад у беларускую этнамузыкалогію прадсіаўнікоў Пецярбургскай 

школы акадэміка Б.Асаф’ева (30-я-40-я гг.). Дзейнасць Р.Шырмы і Г.Цітовіча 

ў галіне практычнай этнамузыкалогіі. 

      Фалькларыстычная дзейнасць Я. Гiпiуса,З. Эвальд, Ф. Рубцова, 

М.Грынблата. Калектыýныя аýтарскiя песенныя зборнiкi: 

З.Эвальд « Песнi Беларускага Палесся» (1936 г.); 

«Песнi беларускага народа» т.I Мн.,1940г. 

« Беларускiя народныя песнi з серыii Песнi народаý СССР.» М.,1941 г. 

      Творчая i збiральнiцкая дзейнасць Р.Р. Шырмы (1892-1978) – 

заснавальнiка i мастацкага  кiраýнiка  Дзяржаýнай акадэмiчнай харавой 

капэлы БССР. Асноýныя працы: 4-х томны збор  песеннага фальклору; 

складальнiк  2-х томаý апрацовак  бел. нар.  Песнi. Аýтар кнiгi  « Песня- душа 

народа», « Школьны спеýнiк». 

Творчая i збiральнiцкая дзейнасць Г.I. Цiтовiча (1910-1986) – заснавальнiка i 

мастацкага кiраýнiка Дзяржаýнага  народнага хору БССР. Асноўныя працы: 
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зборнiк «Анталогiя беларускай народнай песнi», кнiга «О белорусском 

песенном фольклоре»  

 
Тэма 9. Савецкая этнамузыкалогія. Дзейнасць прадстаўнікоў ІМЭФ НАН 

Беларусі і БАМ у сучасны перыяд. 

      Лiдзiя Саулаýна Мухарынская – аýтар тэарытычных распрацовак па  

пытаннях беларускай народнай песнi. Працы Мухарынскай – «Сучасная 

Беларуская народная песня. Гiсторыя развiцця iнтанацыйнага складу».(т.1-

2,1967г.). Кнiга «Беларуская народная песня». (Мн.1981г.) Праблема 

суадносiн  традыцыйнага i сучаснага – адна з цэнтральных у яе працах.  

В. I. Ялатаў – даследчыка беларускага фальклору, супрацоýнiк інстытута 

этгаграфіі і фальклору. Галоўная праца  прысвечана тэарытычеым асновам 

беларускай народнай музыкі – ладу, рытму, мелодыі 

Навуковая дзейнасць сучасных беларускіх фалькларыстаў:.  

Якiменка Т.С. - аýтар працы «Песнi  - балады у жаночай календарнай 

традыцыi беларускай поýначы» (Мн.,1985г.). 

Касцюкавец Л. Ф. –  шырокi дыапазон прац па  розных галiнах музычнага 

фальклору. 

Зiнаiда Якаýлеýна Мажэйка. Зборнiкi: «Песенная культура  беларускага 

Палесся», «Песнi беларускага Паазер'я».  

Таýлай Г. В.: даследаваннi па беларускаму Купаллю. 

Варфаламеева Т.Б.: даследаваннi Панямоння, Падняпроýя i беларускага 

вяселля. 

Значнай вехай у працы IМЭФ стала выданне 2-х тыпаý зборнiка народнай 

творчасцi: шматтомнага выдання  анталагiчнага характару з даследнiцкiмi 

артыкуламi i навуковымi каментарыямi серыі “Беларуская народная 

творчасць” і “Традыцыйная мастацкая культура Беларусі” ў 6 т. (12 кніг). 
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Раздзел ІІІ. Песенна-этнаграфiчныя рэгiены Беларусi. 

       Культурная, гiсторыка-геаграфiчная, этна-музычная характарыстыка 

Паазер'я (Вiцебшчына,Поллачына), Палесся( усходняя i заходняя часткi), 

Падняпроýя (Магiлеýшчына), Панямонне (Гродзеншчына) , Цэнтральная 

частка (Мiншчына). Даследчыкi рэгiенаý песенных традыцый, аýтэнтычныя 

спеýныя гурты i паасобныя выканаýцы. 

Тэма 10. Песенна-этнаграфічны рэгіён Паазер’е (Віцебскае Падзвінне) 

 Агульная характарыстыка рэгіёну. Традыцыйная музычная культура 

Паазер'я: яркая адметнасць і эпiчнасць. Спецыфiчнай рысай  каляндарна-

спеýнай абраднасцi Паазер'я.  Спецыфiка вясельнага абраду, сольнае цi 

сумеснае спяванне ва унiсон. У заходняй частцы рэгіёна iснавання 

арыгiнальных форм спявання абрадавых песень: iмiтацыя ва унiсон у форме 

бячконцага канона на бурдоннай аснове, Меладычны стыль рэгіёна, 

адметнасці мелодыкі напеваў. Характарыстыка раёнаў лакальнай культуры: 

усходняга, цэнтральнага, заходняга, паýночнага. 

Аýтэнтычныя спеýныя гурты: 

Гурт в. Стаi Лепельскага раена. 

Гурт вулiцы Садовая, г. Лепель. 

Гурт в. Ляды Дубровенскага раена. 

Гурт в. Каýшэлева Шаркаýшчынскага раена, 

Гурт весак Ходцы, Лазова, Лiпна, Пракопава, Сенненскага раена. 

Тэма 11. Песенна-этнаграфічны рэгіён Падняпроў’е. 

 Агульная характарыстыка рэгіёну. Аснова музычнай спецыфiкі рэгiена. 

Песенныя жанры i вiды. Традыцыйныя песнi,  вясновы i летні цыкл, 

карагодныя песні, зімовы цыкл,  манера выканання спеваý. Характэрыстыка  3 

раенаў лакальнай культуры: паýночны, цэнтральны, паýдневы. Асаблівасці 

шматгалоснага спеву. 

Аýтэнтычныя гурты: 

Гурт в. Стары Дзедзiн Клiмавiцкага раена. 
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Гурт в. Прусiна Касцюковiцкага раена. 

Гурт в. Усполье Мсцiслаýскага раена. 

Тэма 12.  Песенна-этнаграфічныя рэгіёны – Усходняе і Заходняе Палессе.  

 Геаграфія размяшчэння. Агульная характарыстыка кожнага з рэгіёнаў. 

Самабытныя традыцыі, жанры і абрады. Характарыстыка зімовага, вясновага, 

летняга цыклаў. Традыцыйнае вяселле і яго  цэнтральны момант (каравай). 

Характарыстыка манеры традыцыйных спеваў. Віды шматгалосся. 

Асаблівасці манеры “галоснага” спеву для песень вясенне-летняга цыкла. На 

Палессi вылучаюцца 2 рэгiена лакальнай культуры: Ва усходнiм Палессi гэта 

Тураýшчына, Петрыкаý-Мазыр, Рэчыца- Лоеý, Хойнiкi- Нароýля, раен 

Чырвонага возера; у Брэсцкiм Палессi- Пiнск, Столiн, Лунiнец, Драгiчын- 

Янава, Чорнае i Спораýскае возера, Маларыта. 

Тэма 13. Заходні песенна-этнаграфічны рэгіён Панямонне. Цэнтральны 

песенна-этнаграфічны рэгіён – Міншчына. 

 Агульная характарыстыка. Песенная і музычная традыцыя регіёну, 

асаблівасці шматгалосных спеваў. Уплыý польскай харэаграфii i 

своеасаблiвасць музычнай і танцавальнай стылiстыкi. 

Аýтэнтычныя спеýныя гурты: 

Гурт в. Погiры Дзятлаýскага раена. 

Гурт в. Студзераýшчына Дзятлаýскага раена. 

Гурт в. Шутавiчы Смаргоньскага раена. 

Гурт в. Сарокi Шчучынскага раена. 

Гурт в. Моцiýцы Шчучынскага раена. 

 Агульная характарыстыка рэгіёну, традыцыі песеннай культуры. 

 Утварэнне у месцах перакрыжаванняý розных традыцый сваiх арыгiнальных 

версiй i варыянтаý, а таксама спосабу i манеры iх выканання  i складае 

спецыфiку мясцовай песеннай культуры.  Асноýныя спеýныя жанры, манера 

выканання, асаблівасці стылю традыцыйных песнь. 

  

 
 

16 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Аýтэнтычныя спеýныя гурты: 

Гурт в. Ананчыцы Салiгорскага раена. 

Гурт в. Морач Клецкага раена. 

Гурт в. Сосны Любанскага раена. 

Гурт в.Аляксандраýка Старадарожскага раена. 

Гурт в. Раеýшчына Маладзечанскага раена. 

Фальклорныя гурты: «Лiцьвiны», «Дзяннiца», г. Мiнск.  

Тэма 14. Сучаснае народна-спеўнае выканаўства. Традыцыі і інавацыі. 

       Разнастайнасць манеры, творчых i стылявых адзнак.  Выканальнiцкая 

дзейнасць найбольш вядомых сучасных фальклорных калектываý, ансамбляý, 

рок-гуртоý:  “Песняры”, “Лiцвiны”, “Палац”, “NRM”, “Дзяннiца”, “Неруш”, 

“Свята”, “Бяседа”, “Крэсiва”, “Валачобнiкi”, “Грамнiцы” i iнш. 
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ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 

Лiтаратура 

Асноўная 

1. Варфаламеева, Т.Б. Песнi Беларускага Панямоння / Т.Б. Варфаламеева. –

Мн.: Бел. навука, 1998. – 285 с. 

2. Мажэйка, З.Я. Беларуская этнамузыкалогiя / З.Я.Мажэйка. –  Мн.: 

Тэхналогiя, 1999. – 254 с. 

3. Мажэйка,  З.Я. Песнi беларускага Паазер'я / З.Я.Мажэйка. – Мн.: 1981. – 

465 с. 

4. Мажэйка,  З.Я. Варфаламеева Т.Б  Песнi Беларускага Падняпроýя / 

З.Я.Мажэйка, Т.Б. Варфаламеева, Мн.: Бел. навука, 1999. – 392 с. 

5. Можейко,  З.Я. Песенная культура белорусского Полесья / З.Я.Можейко,  

Мн.: 1971. – 261 с. 

6. Раговiч, У.І. Песенны фальклор Палесся / Раговіч У.І. т.I, т.II. Мн.: 2001, 

2002гг. Выд., Чатыры чвэрцi т.III.2004. с. – 526-589. 

7. Руднева, А.В. Русское народное музыкальное творчество / А.В.Руднева, 

М.:1994. – 224 с. 

8. Традыцыйная мастацкая культура Беларусi ý 6-цi тамах. Мн.: 

2001,2004.2006,2008,2010гг.(5 тамоý). 

9. Эвальд,  Э.В. Песни белорусского Полесья / Э.В.Эвальд,  М.: 1979. – 293 с.  

Лiтаратура 

Дадатковая 

1. Каханоўскі, Г.А. Беларуская фалькларыстыка / Г. А. Каханоýскi. –  Мінск, 

1989. 

2. Кутырова, Г.Р.,  Лiцвiнка,В.Д. Беларускi  фальклор ý сучасных запiсах 

(Мiнская вобласць) укл. мелодый / Г. Р. Кутырова, В.Д. Лiцвiнка. – Мінск, 

1995. 

3. Беларуская народная творчасць.– Мінск, 1994. 
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4. Кабашников, К.П. Восточно-славянский фольклор: (словарь) /  К.П. 

Кабашников и др. –  Минск, 1993. 

5. Громыко, Е.А. Гетерофонное многоголосие. Белорусское народное 

многоголосие и некоторые особенности его исполнения// Сборник статей по 

музыкальному искусству/ Отв. Ред.К.И.Сцепанцевич. – Минск, 1976. 

6. Елатов, В.И. Мелодические основы белорусской народной музыки / 

В.И.Елахов. –  Минск,  1962. 

7. Елатов,  В.И. Ладовые основы белорусской народной музыки / В.И.Елатов. 

– Минск, 1964. 

8. Елатов, В.И. Ритмические основы белорусской народной музыки / 

В.И.Елатов. – Минск, 1966. 

9. Журавлёв, Д.Н. Геннадий Титович / Д.Н.Журавлёв. –  Минск, 1984. 

10. Кастюковец,  Л.П. Кантовая культура Белоруссии / Л.П.Касцюковец. –  

Минск, 1975. 

11. Касцюкавец, Л.П. Беларускiя народныя абрады / Л.П.Касцюкавец. – Мінск, 

1994. 

12. Лiцьвiнка, А. Рыгор Шырма / А.Ліцьвінка. – Мінск, 1990. 

13. Можейко, З.Я. Календарно-песенная культура Белоруссии / З.Я.Можейко. 

–  Минск, 1985. 

 14. Мухаринская, Л.С. Белоруская народная песня / Л.С.Мухаринская. –

Минск, 1981. 

15. Нисневич, С.Г. Григорий Ширма / С.Г.Нисневич. – Минск, 1968. 

16. Раговiч,  У.І. Вянок беларускiх народных песень / У.І.Раговіч. –

Мінск,1988. 

17. Тавлай,  Г.В. Белорусское Купалье / Г.В.Тавлай. –  Минск, 1986. 

18. Фядосiк, А.С. Развiцце беларускай савецкай фалькларыстыкі / 

А.С.Фядосік. – Мінск, 1977. 

19. Цитович,  Г.И. О белорусском песенном фольклоре / Г.И.Цитович. – 

Минск, 1976. 
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20. Цiтовiч, Г.I. Анталогiя беларускай народнай песнi / Г.І.Цітовіч. –Мінск, 

1968. 

21.Чуркiн, М.  Беларускiя народныя песнi i танцы / М.Чуркін. – Мінск, 1956. 

22.  Шырма,  Р.Р. Песня-душа народа / Р.Р.Шырма. –  Мінск, 1976. 

23. Шырма, Р.Р. Беларускiя народныя песнi у 4 тамах / Р.Р.Шырма. –1959-

1976. Т.1-4. 
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Метады і тэхналогіі навучання 

Сярод эфектыўных педагагічных методык і тэхналогій, што 

садзейнічаюць кіраванню ведамі і набыццю вопыту самастойнага вырашэння 

рознабаковых задач, неабходна адзначыць: 

– праектныя тэхналогіі; 

– тлумачальна-ілюстратыўны метад у спалучэнні з рэпрадукцыйным; 

– метад параўнальнага аналізу; 

– камунікатыўныя тэхналогіі (дыскусія, вучэбныя дэбаты і іншыя 

актыўныя формы і метады); 

– метад аналізу канкрэтных сітуацый. 

 

Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і выкананні самастойнай 

работы студэнтаў 

 У працэсе самастойнай працы студэнты самастойна падбіраюць 

музычны матэрыял усіх шасці спеўна-этнаграфічных рэгіёнаў Беларусі, 

вывучаюць яго і паступова, на працягу вучэбнага семестра здаюць 

(выконваюць на памяць) пэўную колькасць народных песен выкладчыку 

вучэбнай дысцыпліны. Акрамя гэтага, праца студэнтаў у межах дысцыпліны 

“Беларуская народна-песенная творчасць” змяшчае ў сябе наступныя формы: 

– падрыхтоўка да семінарскіх заняткаў; 

 – выкарыстанне відэа- і аўдыя матэрыялаў; 

 – падрыхтоўка да кантрольных апытанняў па вызначаных тэмах; 

 – падрыхтоўка да выніковага экзамена. 

  Выкарыстанне відэа- і аўдыя матэрыялаў з’яўляецца дапаможным 

сродкам у самастойнай працы пры развучванні народных песень кожнага 

рэгіёна. 
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Рэкамендаваныя сродкі дыягностыкі 

Вусна-пісьмовая дыягностыка: 

– экзамены па прадмету, які ўключае ў сябе практычнае заданне ў выглядзе 

выканання абразцоў народных песень кожнага з рэгіёнаў; 

– падрыхтоўка і прэзентацыя сучасных выканальніцкіх калектываў розных 

стыляў і напрамкаў, удзел у творчых выступленнях; 

– ацэньванне на аснове модульна-рэйтынгавай сістэмы. 
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Крытэрыі адзнак па дысцыпліне 

 “Беларуская народна-песенная творчасць” 

10 балаў – выдатнае выкананне ўсіх песень свайго рэгіёну; 

грунтоўны адказ на асноўныя пытанні ўключна з нотнымі прыкладамі. (Пры 

умове 100% наведвання лекцый). 

9 балаў – добрае выкананне ўсіх песень свайго рэгіёну; грунтоўны адказ на 

асноўныя пытанні ўключна з нотнымі прыкладамі. (Пры умове 100% 

наведвання лекцый). 

8 балаў – добрае выкананне ўсіх песень свайго рэгіёну; грунтоўны адказ на 

асноўныя і дадатковыя пытанні ўключна з нотнымі прыкладамі. 

7 балаў – добрае выкананне  песень свайго рэгіёну; станоўчы адказ на 

асноўныя пытанні і на дадатковыя пытанні (з нотнымі прыкладамі). 

6 балаў – здавальняючае выкананне песень; станоўчы адказ на асноўныя  і  

дадатковыя пытанні (з нотнымі прыкладамі). 

5 балаў – здавальняючае выкананне  песень свайго рэгіёну; станоўчы адказ на 

асноўныя пытанні, здавальняючы адказ на дадатковыя пытанні. 

4 балы – дрэннае веданне песень свайго рэгіёну (ці няведанне); здавальняючы 

адказ на асноўныя пытанні і здавальняючы на дадатковыя пытанні. 

3 балы – дрэннае веданне песень свайго рэгіёну (ці няведанне); 

нездавальняючы адказ на асноўныя пытанні і нездавальняючы на дадатковыя 

пытанні. 

2 балы – няведанне песеннага матэрыялу, адсутнасць адказу на асноўныя і 

дадатковыя пытанні. 
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