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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАШСКА

Вучэбная дысцыплша «Псторыя свят» - адна са спецыяль- 
ных дысцыплш при падрыхтоуцы высокаквал!ф!каваных спе- 
цыял!стау у галше традыцыйнай святочнай культуры.

Засваенне вучэбнай дысцыплшы «Псторыя свят» звязана з 
ведам!, умениям! i навыкам! студэнтау, атрыманым! пры выву- 
чэнш дысцыплш «Традыцыйная святочная культура белару- 
сау», «Рэжысура свят», «Асновы драматурги i сцэнарнага 
майстэрства», «Музычна-шумавое вырашэнне свята», «Сцэна- 
граф!я тэатрал!заваных прадстауленняу i свят», «Сучасныя 
формы святочнай культуры» i !нш. Выкладанне дысцыплшы ва 
узаемасувяз! з шшым! дазваляе у поунай меры сфарм!раваць у 
студэнтау глыбоюя веды i практычныя навык! для пошуку 
шляхоу вырашэння творчых праблем увасаблення святочных 
дзеянняу.

Мэта выкладання вучэбнай дысцыплшы «Псторыя свят» - 
на падставе структурна-семантычнага i зместава-с!мвал!чнага 
анал!зу фарм!раванне у студэнтау неабходных ведау i кам- 
петэнцый у галше традыцыйных рытуальна-абрадавых прак- 
тык, як!я павшны спрыяць развщцю сучаснай святочнай куль
туры народа.

Задачы вучэбнай дысцыплшы:
- раскрыць асноуныя с!стэмы паняццяу, звязаных са святоч

най культурай розных народау, i ix тыпалогпо;
- сфарм!раваць веды аб асноуных этапах псторьп развщця 

абрадавай культуры i яе святочных формау;
- навучыць с!нтэзаваць каштоунасщ матэрыяльнай i нематэ- 

рыяльнай этнакультурнай спадчыны Беларус!, вызначаць 
шлях! i спосабы актуал!зацьп традыцыйных святочна-абрада- 
вых практык у сучасным сацыякультурным працэсе.

У вышку засваення вучэбнай дысцыплшы студэнт павшей: 
ведаць:
- псторыю фарм!равання каляндарных с!стэм розных наро

дау свету;
- этапы развщця свята як феномена сусветнай культуры, 

разнастайныя трактоук! яго вызначэння i межы выкарыстання 
састауных частак свята (м!ф, рытуал, абрад, культ);

- асабл!васщ светапоглядных слстэм у розных традыцыйных 
культурах;
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- ушверсальную структуру рытуальна-абрадавых комплек
са^;

- асноуныя коды фарм!равання святочна-абрадавых комп
лексау;

- сэнсавую i каштоунасную наюраванасць святочных форма- 
утварэнняу у культурах розных народау свету;

- тэндэнцьп у развщщ святочнай культуры Беларус! (прын- 
цыпы аргашзацьп пастановак святочных мерапрыемствау, ix 
новыя формаутварэнш);

умецъ:
- вылучаць адметныя рысы пэунай пстарычнай anoxi i ува- 

сабляць ix у святочным дзеянш у сучасных умовах;
- с!стэматызаваць, парауноуваць i абагульняць веды пра 

рознапланавыя сучасныя святочныя формаутварэнш;
- распрацоуваць канцэптуальныя палажэнш аутарсюх рэ- 

жысёрсюх праектау на аснове ведау па нематэрыяльнай куль- 
турнай спадчыне беларусау;

- ажыццяуляць праекты фальклорна-этнаграф!чнага выра- 
шэння свят рознай тэматык!, высокапрафесшна увасабляць !дэ! 
абрадавых комплексау на практыцы;

- выкарыстоуваць набытыя падчас вывучэння спецыяльнай 
дысцыплшы веды у выкладчыцкай дзейнасщ;

валодсщъ:
- метадам! i прыёмам! аргашзацьп стварэння праектау свят 

рознай тэматык! з фальклорна-этнаграф!чным вырашэннем;
- прынцыпам! пабудовы кампазщьп, ведам! семантык! i с!м- 

вол!к! галоуных персанажау, атрыбутау, рытуальных дзеянняу, 
адзення, словау i шшых складовых частак свят рознай тэматы- 
к! i розных пстарычных эпох;

- методыкай раскрыцця рытуальна-гульнёвай кампаненты 
традыцыйных абрадавых комплексау.

Мэтанаюраванае i асэнсаванае выкарыстанне ведау па псто- 
рьп культуры, узшкнення календара, традыцыйных свят i абра- 
дау розных народау свету, параунальны анал!з агульных рыс i 
адметнасцей дапамагае сфарм!раваць неабходныя кампетэнцьп 
сучаснага высокаквал!ф!каванага рэжысёра свят i абрадау.

Засваенне матэрыялу вучэбнай праграмы па дадзенай вучэб
най дысцыплше павшна забяспечыць фарм!раванне наступных 
кампетэнцый.
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Акадэм1чныя кампетэнцыг.
АК-1. Умець выкарыстоуваць базавыя навукова-тэарэтыч- 

ныя веды для вырашэння тэарэтычных i практичных задач.
АК-4. Умець працаваць самастойна.
АК-5. Быць здольным генерыраваць новыя щэ! (валодаць 

крэатыунасцю).
АК-9. Умець вучыцца, самастойна павышаць сваю квал1фК 

кацыю на працягу усяго жыцця.
АК-10. Валодаць метадам! i сродкам! пазнання, навучання, 

самакантролю для штэлектуальнага развщця, павышэння 
культурнага узроуню, прафесшнай кампетэнцьп.

Сацыялъна-асобасныя кампетэнцыг.
САК-3. Валодаць здольнасцю да м!жасобасных камуш- 

кацый.
САК-6. Умець працаваць у камандзе.
САК-7. Быць здольным асэнсавана успрымаць i беражл!ва 

адносщца да пстарычнай, культурнай спадчыны Беларус! i 
свету, культурных традыцый i рэлшйных поглядау.

Прафесшныя кампетэнцыг
ПК-7 Карыстацца сучасным! сродкам! тэлекамушкацый i 

глабальным! шфармацыйным! рэсурсамь
ПК-8. Праводзщь культурна-асветнщюя мерапрыемствы для 

патрыятычнага, маральнага, эстэтычнага выхавання ycix катэ- 
горый насельшцтва ва установах культуры, спорту i адукацьп 
i шш.

ПК-11. Кансультаваць юраушкоу i удзельшкау творчых, 
спартыуных, ваенных i шшых калектывау падчас падрыхтоую 
творчых праектау.

ПК-14. Выкарыстоуваць новыя напрамк! у сучасных рэжысёр- 
ск!х тэхналопях.

ПК-17. Выкарыстоуваць фальклорна-этнаграф!чны матэрыял 
традыцыйных абрадау i свят для рэстаурацьп, рэканструкцьп 
або трансфармацьп яго у сучаснае свята.

ПК-18. Ажыццяуляць на аснове культурна-пстарычнай спад
чыны новыя святочныя формаутварэнш у сучасным сацыя- 
культурным асяроддзк

Кампетэнцьп, як!я павшны быць сфарм!раваны у студэнтау 
пасля вывучэння дысцыплшы, патрабуюць засваення паняц- 
цяу: «рытуальна-абрадавы комплекс», «святочна-абрадавая 
падзея», «розныя культурныя коды», «псторыя паходжання 
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або узшкнення свята», «час i месца дзеяння», «персанажы 
свята», «с1мвол1ка абрадавых дзеянняу i атрыбутау, абрадавых 
страу i адзення» i шш.

На засваенне вучэбнай дысцыплшы «Псторыя свят», дасяг- 
ненне пастауленай мэты i вырашэнне задач прадугледжана 148 
гадзш, з ix аудиторных - 68: лекцьп - 50, практычныя занята! - 
18 гадзш.

Форма кантролю ведау студэнтау - зал in, экзамен.
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

Уводзшы
Свята як частка культуры

Прадмет, мэта i заданы вучэбнай дысцыплшы «Псторыя 
свят» - адной са спецыяльных дысцыплш пры падрыхтоуцы 
высокаквал!ф!каваных спецыялютау у галше святочнай куль
туры. Этымалопя феномена свята. Сувязь з паняццям! «вщо- 
в!шча», «рытуал», «абрад», «цырымошя». 1ерафашя Сонца i 
Месяца. Уздзеянне м!фау, культау, Marii, вераванняу, рэлшп на 
фарм!раванне свята, абраду, рытуалу i шшых урачыстых 
падзей. Клас!ф!кацыя свят i абрадау.

Раздзел I. Псторыя фарм!равання беларускага народнага 
календара у кантэксце традыцый сусветных календароу

Тэма 1. Каляндар як складовая частка культуры.
Месяцовы i сонечны календары. Парауналъны ансийз сусветных 

старажытных календароу

Культуралапчнае паняцце «каляндар». Умоунасць «кролю 
адлжу» часу. Легенды аб стварэнш свету. М!фалапчная цык- 
л!чнасць часу. Б!блейсюя паданш аб часе стварэння свету. 
Цыюпчнасць i лшейнасць часу. Эра ад стварэння свету. Хрыс- 
щянская эра.

Наз!ранш людзей за рухам Сонца i Месяца, суаднесенасць з 
iMi выканання сельскагаспадарчых работ.

Уплыу Месяца i Сонца на фарм!раванне юстэмы парадка- 
вання часу. Рух Месяца, традыцыйныя уяуленш аб фазах Ме
сяца. Адзшю вымярэння часу: тыдзень, месяц. Асновы пабудо- 
вы старажытных месяцовых календароу шумерау i вавшанян. 
Старажытныя месяцовыя календары: гудзейсю, мусульманок!, 
рымск!.

Традыцыйныя уяуленш аб асноуных пераходных момантах 
у задыякальным руху: дш з!мовага i летняга сонцастаяння, 
веснавога i восеньскага раунадзенства. Паняцце «сонечны 
год», адзшю вымярэння часу: сутю i год. Старажытнаегшещп 
сонечны каляндар.
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Тэма 2. Прыродазнаучыя асновы пабудовы 
беларускага народнага календаря

Асновы пабудовы беларускага народнага календара. Остэма 
свят i абрадау народнага календара беларусау у ix пстарычнай 
дынамщы. Семантика i с!мвол!ка м!фа-рытуальных i сакраль- 
на-мапчных абрадавых дзеянняу, паводзш, рэгламентацый, 
абмежаванняу, прадшсанняу i забарон; выкарыстанне шырока- 
га кола абрадавых атрыбутау. Часавая суаднесенасць галоуных 
свят традыцыйнага календара беларускага народа.

Тэма 3. Шлях! фарм!равання кшянскай с!стэмы летазл!чэння 
як прататыпа сучаснага календара

Перадумовы рэформы старажытнарымскага календара. 
Пстарычная роля Гая Юл!я Цэзара i грэчаскага астранома Са- 
з!гена Александрыйскага. Вызначэнне даужыш сонечнага года. 
Паняцце «пачатак новага года». Дванаццащмесячны год. Пара- 
дак месяцау. Напауняльнасць месяца дням!. Пастаянная дата 
дня веснавога раунадзенства. Высакосны дзень i высакосны 
год. Ушанаванне стваральнпса новай с!стэмы зл!чэння часу Гая 
Юл!я Цэзара i яго паслядоушка рымскага !мператара Аугуста.

Тэма 4. Светапоглядныя асновы хрысщянства.
Прынцыпы структуравання хрысщянскага календара.
Свята Пасх!. Пасхал!я. Суаднесенасць веснавых свят 

беларускага традыцыйнага календара з пасхальным цыклам

Новая псторыя шнавання чалавецтва на зямлц новыя крытэ- 
рьп засваення часу. Царква як шстытут хрысщянства. Каталь 
цызм, праваслауе, пратэстантызм.

Асновы пабудовы i структуравання хрысщянскага календа
ра: ушанаванне асноуных падзей з жыцця Icyca Хрыста i Дзевы 
Марьи.

Пстарычная роля Нжейскага сабора (325 г.) у фарм!раванш 
будучага сусветнага календара. Абавязковае прыняцце юл!ян- 
скага календара. Увядзенне эры зл!чэння часу ад Раства Хры- 
стова. Псторыя святкавання !удзейскай Пасх!. Сэнс слова 
«пасха». Тайная вячэра, або апошняя Пасха, у жыцщ Icyca 
Хрыста. Распрацоука правыау вызначэння святкавання хрыс- 

8

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



щянскай Ilacxi. Пасхал!я, або час Хрыста. Асабл!васщ струк- 
туравання хрысщянскай Пасхалп - «календара у календары».

Суаднесенасць веснавых свят беларускага народнага кален
дара з пасхальным цыклам: рухомыя i нерухомыя святы.

Тэма 6. Дыялог культур: суюнаванне народна-ведыйскага
i хрысщянскага календароу у гютарычным кантэксце.

Грыгарыянская рэформа календара

Прыняцце хрысщянства усходнеславянсюм! народам!. Скла- 
даны духоуны светапоглядны, сацыякультурны, прававы i 
палпычны працэс набл!жэння або спалучэння дзвюх культур - 
народна-ведыйскай i хрысщянскай. Паняцце «двухвер’е», або 
«народнае праваслауе». Феномен беларускай ментальнасщ. 
Сэнсава-семантычная абумоуленасць узшкнення абрадавых 
комплексау традыцыйнай культуры.

Недакладнасщ кшянскага календара (неадпаведнасць 
кшянскага года трашчнаму, або сонечнаму, цыклу). Умова 
веснавога святкавання хрысщянскай Пасх! як неабходнасць 
рэфармавання юл!янскага календара. Пстарычная роля Папы 
Рымскага Грыгорыя XIII у рэфармаванш календара. Умовы ка- 
ляндарнай рэформы.

Паступовае прыняцце грыгарыянскай рэформы крашам! све
ту. Пратэст Рускай праваслаунай царквы супраць грыгарыян
скай рэформы. Перадумовы пераходу Савецкай Pacii на грыга- 
рыянск! стыль летазл!чэння.

Раздзел II. Традыцыйныя ритуалы i святы 
у сусветных культурах

Тэма 1. Рытуалы i святы у культуры Старажытнага Егтта. 
Псторыя асноуных традыцыйных свят 

Старажытнай Грэцъй i Старажытнага Рыма

Культы i святкаванш старажытных цывшзацый. Сезонныя 
перыяды працы i адпачынку у абрадава-святочнай дзейнасщ 
культур старажытнасщ. Тыпалопя свят у Старажытным Erin- 
це. Значныя рэлптйныя рытуалы i святы фараонау.
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М1фалоНя старажытных грэкау як аснова абрадавых дзей. 
Галоуныя святы у культуры Старажытнай Грэцьп: свята у го- 
нар збору ураджая вшаграду «Дз1яшсавы дзеЬ>; Афшсюя, 
Панафшсюя, Шфшсюя i шшыя гульш. Вщовшгчы у старажыт- 
нагрэчасюм амфкэатры. З’яуленне Ал1мшйск1х гульняу.

Галоуныя рытуалы у культуры Старажытнага Рыма: атэлана, 
буфанада, сатурналАя як састауныя частю свят Апалона, Пле- 
бейсюх i Рымск1х гульняу.

Тэма 2. Псторыя асноуных традыцыйных свят 
старажытных Ютая i ЯпонИ

Дунчжыцзэ - свята у гонар з!мовага сонцастаяння у Стара- 
жытным Ютаг Новы год, або Свята вясны. Свята лодак-драко- 
нау. Свята л!хатароу. С1мвол1ка галоунай стравы свята. Сэнс 
навагодшх падарункау. Цынмш («Свята чысщш i яснасщ») - 
дзень памшання памерлых. Сучаснае увасабленне святочных 
кггайсюх традыцый.

Вызначэнне сэнсу жыцця праз святочную культуру Японп. 
Танабата - свята у гонар кахання i вернасщ. Святкаванне Дня 
заснавання крашы - аднаго з галоуных свят. Xirau - свята 
пакланення продкам, якое адзначаецца штогод у дш вясновага 
i восеньскага раунадзенства. Абон (Бон) - дш памшання, яюя 
таксама называюць Святам л!хтароу.

Тэма 3. Святочная культура Сярэдневякоуя

Распад Рымскай iMnepbii, станауленне феадал!зму. Супраць- 
стаянне хрысщянства i язычнщтва. Хэлоуш. Карнавал. Пст- 
рыёны, жанглёры, ваганты. Жанравая дыферэнцыяцыя ix твор- 
часцг Ваганты i сучасная студэнцкая субкультура.

Тэма 4. Святочная культура эпох Рэнесансу i Рэфармацыл

Паняцщ «эпоха Рэнесансу», «эпоха Рэфармацьп». Жанры 
сярэдневяковых прадстауленняу. Узшкненне мютэрыяльнага 
тэатра. Драматурпя мютэрьп па трох асноуных частках Б1бли. 
Тэатр дэль артэ. Камедыя масак. Працэс1я. Маскарад. Смехавая 
культура Рэнесансу.
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Раздзел III. Псторыя фарм!равання 
беларускай святочнай культуры

Тэма 1. Структура традыцыйнага календара беларусау.
Тэорыя каляндарных сегментау. Ушверсалъная структура 

рытуальна-абрадавага комплексу

Тэорыя каляндарных сегментау як пошук шавацыйнага па- 
дыходу да разумения структуры традыцыйнага календара. Ры- 
туал як стабшзуючы пачатак. Традыцыя - свяшчэнны закон 
продкау. Праблема м!жфазавых пераходау. Мадэл1раванне но- 
вай рэча!снасщ. Гармошя у кантэксце этнанацыянальнай мен- 
тальнасщ.

Структура рытуальна-абрадавага комплексу, яе асноуныя 
складовыя часткь Назвы календара - народнага (рэпянальныя 
варыянты) i хрысщянскага. М1фалапчныя вытою (для свят 
народнага календара). Псторыя хрысщянства (для свят хрыс
щянскага календара). Прымеркаванасць правядзення святоч- 
нага абраду да руху Сонца, пары года, фазы Месяца, дня тыдня 
i щш. Даты календара згодна канфесшнай прыналежнасщ. 
Месца правядзення абраду (с!мвал!чныя прыродна-ландшафт- 
ныя мясщны або месцы, звязаныя з працай чалавека щ яго 
1снаваннем). Галоуныя выканауцы i персанажы. Абавязковыя 
рытуальныя адзенне i атрыбуты. Умова наяунасщ рытуальнай 
ежы. Рытуальныя дзеянщ падчас выканання абраду. Рытуаль
ныя словы. Рытуальныя танцы i тэатрал!заваныя щрышчы.

Тэма 2. Каляндарны сегмент 
беларустх народных з1мовых свят

Каляндарны сегмент з!мовых свят: асноуныя святы гэтага 
цыклу, прыродазнаучая i пстарычная абумоуленасць ix 1сна- 
вання.

Каляды: слмвазпчная мяжа пам!ж старым i новым годам. 
Структура рытуальна-абрадавага комплексу «Каляды». Пры
меркаванасць свята да дня з!мовага сонцастаяння. ПЫпаусю 
пост напярэдадш двухтыднёвага свята. Провады Калядау. 
Абрад «Цягнуць Каляду на дуба».

Грамнщы, Грамщчнж - паварот да новага жыцця. Структура 
рытуальна-абрадавага комплексу. Вобраз бога Перуна, або 
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Грамаушка. Грамшчная свечка. Псторыя хрысщянскага свята 
Стрэчання: прысвячэнне Богу немаулящ Icyca Хрыста.

Вялее, Валоссе, Аулас. Уяуленне пра старажытных бела- 
русау-волатау. Пярун i Вялее: саюз неба i зямль Хрысщянсюя 
вытек! свята: жыццяшс святога Улас1я.

Тэма 3. Каляндарны сегмент беларустх народных 
веснавых рухомых i нерухомых свят

Паняцщ «рухомыя» i «нерухомыя святы». Уплыу хрыс- 
щянскай Пасхалн на структуру народнага календара. Калян
дарны сегмент веснавых рухомых свят. Асноуныя святы гэтага 
цыклу, прыродазнаучая i пстарычная абумоуленасць ix 
!снавання (Масленща - Мясапуст). Беларуси карнавал: маек! i 
маскаванне, пераапрананне. Маслешчныя гулянш: катаны з 
гор, «рыстал!шчы», «прызы», або катание на конях. Слмволжа 
вярбы у традыцыйнай культуры славян i хрысщянскай культу
ры. Свята Вербнщы. Змест i часавая прымеркаванасць царкоу- 
нага свята «Уваход Гасподзень у 1ерусал!м». Страсны тыдзень: 
штодзённая паслядоунасць святочных падзей. Вялж! (Чысты) 
чацвер. Вялждзень - гармашчнае суладдзе дзвюх традыцый. 
Храналопя пасхальных падзей. Омволжа яйка у традыцыйнай 
культуры беларусау. Феномен валачобшцтва на Беларус!. Ва- 
лачобныя песш як каляндар сельскагаспадарчых клопатау. 
Дзщячыя гульш, забавы, пацех! Велжоднага дня. Памшанне 
продкау на першым Велжодным тыдш: Наусп Вялждзень, 
Радаунща. Структура рытуальна-абрадавага комплексу «“Ва - 
джэнне стралы” - Ушэсце». Траецпя Дзяды - складаны комп
лекс веснавога ушанавання продкау. Палесп абрад «Куст». 
Абрад «Провады русали» - завяршальны этап Зялёных свят.

Каляндарны сегмент веснавых нерухомых свят. Асноуныя 
святы гэтага цыклу: «Гуканне вясны», «Сараю», прырода
знаучая i пстарычная абумоуленасць ix !снавання. Рэпяналь- 
ныя варыянты («Чырачка»). Гушканне на арэлях як абавязко- 
вае абрадавае дзеянне падчас сустрэчы вясны. Вобраз мядзве- 
дзя у вусна-паэтычнай спадчыне славян. Свята «Камаедзща». 
Вобраз бусла у вусна-паэтычнай спадчыне славян. Свята Даб- 
равешчання. Язычищи бог Ярыла - папярэдшк Юр’я. Струк
тура рытуальна-абрадавага комплексу «Мжола веснавы», 
«Мжолыпчына».
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Тэма 4. Каляндарны сегмент 
беларустх народных летшх свят

Асноуныя святы гэтага цыклу, прыродазнаучая i пстарычная 
абумоуленасць ix щнавання. Язычшцкае свята у гонар Сонца - 
Купалле. Семантыка назвы свята з пункту гледжання народнай 
i хрысщянскай традыцый. «Сёння Купала, заутра - Ян» - вы- 
значэнне часу святкавання язычнщкага Купалля i хрысщянска
га 1вана Купалы. Легенда пра папараць-кветку. Вянок як най- 
важнейшы сакральны атрыбут народных абрадау. Роля моладз! 
перадшлюбнага узросту як пераемнщы традыцый.

Структура рытуальна-абрадавага комплексу «Пятро i Па
вел». Вобраз Перуна, або Грамаушка, у м!фа-рытуальнай спад- 
чыне славян. Б1блейскае паданне пра прарока 1лью. Гармашч- 
нае спалучэнне дзвюх традыцый у адным вобразе.

Семантыка назвау асноуных складовых частак свята «За- 
жыню - Жщво - Дажыню». Сноп «дзед» i яго роля у выкананш 
абрадау сямейна-родавай намраванасщ на працягу года.

Абумоуленасць святкавання кожнага з трох Спасау пста- 
рычным! падзеямц звязаным! з жыццём Icyca Хрыста: Спас 
Мядовы (Макавей), Яблычны Спас, Спас Арэхавы (Спас на па- 
латне).

Тэма 5. Каляндарны сегмент 
белорусках народных восенъсюх свят

Каляндарны сегмент восеньсюх свят. Асноуныя святы гэтага 
цыклу, прыродазнаучая i пстарычная абумоуленасць ix icHa- 
вання. Прымеркаванасць свята «Багач» да дня восеньскага 
раунадзенства. Талака як адзш з галоуных прынцыпау у адно- 
сшах пам!ж аднавяскоуцамй

Першы этап замыкания зямл! на зАмовы спачын - свята 
Узв1жання. Друп этап замыкания зямл! - Пакроу.

Культ продкау у традыцыйнай культуры беларусау. Сстэма 
сацыякультурных рэгламентацый у дачыненщ да ушанавання 
памерлых. Свята «Восеньсмя (Дзмпраусюя, Млхайлаусюя) 
Дзяды». Выхаваучая роля дзён памшання продкау.
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Тэма 6. Батлейка — белорусы народны лялечны тэатр. 
Юрмаш як з ’ява святочнай культуры

Зараджэнне народнага лялечнага тэатра у Беларус! пад наз- 
вай «Батлейка», або «Жлоб», «В!флеем», «Яселка», «Вярцеп». 
Тылы беларускай батлейкь Рэлшшная тэматыка. Драматурпя 
батлеечных спектакляу, музычнае вырашэнне. Распаусюдж- 
ванне батлейк! вандроуным! студэнтамьсемшарыстамк

Паняцце «прастольнае свята». Мэти аргашзацьп юрмашоу. 
Клрмашы - Траецк!, 1льшск!, Спасауск!, Пакроуск! i шш. Рэпя- 
нальныя асабл!васщ правядзення юрмашоу. Разнастайнасць 
юрмашовых гульняу i шшых забау.

Раздзел IV. Беларуская святочная культура: 
традыцьп i шавацьн

Тэма 1. Дзяржауныя святы i цырыматялы.
Пстарычныя i ваенныя рэканструкцыл

Дзяржаунае свята: пстарычнае або грамадска-пал!тычнае 
значэнне для крашы, станоучы уплыу на развщцё дзяржау- 
насщ, грамадства, крашы. Cnic дзяржауных свят Рэспубл!к! 
Беларусь. Паняцце «цырымашял». Шэраг дзеянняу (абрадау, 
цырымонш) i прамоу с!мвал!чнага характару, традыцыйна аба- 
вязковых у грамадсюм, пал!тычным жыцщ крашы. Парауналь- 
ны анал!з цырымашяльных мерапрыемствау у дзяржавах свету 
у розныя пстарычныя адрэзк! часу.

Пстарычная або ваенна-пстарычная рэканструкцьп як в!до- 
в!шча. Працэс аднаулення матэрыяльнай або духоунай культу
ры пэунай пстарычнай эпох!, рэпёна, творчы экскурс у псто- 
рыю. Рух пстарычнай рэканструкцьп на сучасным этапе. Пста
рычныя касцюмы i дэкарацьп. П!ратэхшка. Моладзевыя аб’яд- 
нанш. Фэсты ваенна-пстарычных клубау.

Тэма 2. Млжнародныя i рэспубл1канск1я фестывал!.
Сусветныя акцъй «Ноч музеяу» i «Б1бл1яноч»

Псторыя Сусветнага фестывалю моладз! i студэнтау (Гава
на, Масква). Фестываль му зык! у г. Сопат (Польшча). М!жна- 

14

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



родны музычны фестиваль «Еурабачанне». Дзщячы м!жнарод- 
ны музычны фестываль «Еурабачанне».

Сучасныя традыцыйныя м!жнародныя i рэспублжансюя фе- 
стывал! Беларуси Рэспублжанск! фестываль нацыянальных 
культур, г. Гродна; М!жнародны фестываль харэаграф!чнага 
мастацтва «Сожск! карагод», г. Гомель; М!жнародны фесты
валь мастацтвау «Славянск! базар у Вщебску», г. Вщебск; рэс- 
публжанскае купальскае свята «Александрия 36ipae сяброу», 
аг. Александрия, Магшёуская вобл.; Рэспублжанск! усебела- 
руск! фестываль народнага гумару «АуцюкЬ>, в. Вялпбя 
Ауцюкц Калшкавщк! р-н, Гомельская вобл.; М!жнародны фе
стываль дзщячай творчасщ «Залатая пчолка», г. Кл!мав!чы, 
Маплёуская вобл., i шш.

Новыя фарматы культурнага адпачынку гараджан. «Ноч му
зеяу» - сусветная акцыя, прымеркаваная да М!жнароднага дня 
музеяу. Начны агляд музейных экспазщый. «Б!бл!яноч» - 
м!жнародная сацыяльна-культурная акцыя, прысвечаная чы- 
танню. Пашырэнне часу i фармату працы б!бл!ятэк, кшгарань, 
лНаратурных музеяу i арт-прасторы.

Мэта акций - паказаць рэсурс, магчымасщ, патэнцыял су- 
часных музеяу i б!бл!ятэк крашы, зацжавщь моладзь наведваць 
гэтыя установи. Тэматыка акцый. Папулярызацыя чытання i 
абуджэнне щкавасщ да музейных экспазщый. Аргашзацыя 
юрмашоу, тэатрал!заваных паказау, маскарадау, канцэртау, 
выставак i шш.

Тэма 3. Мастацка-спартыуныя в1довиичы.
Сучасныя Ал1мтйск1я, Парад 1мпшсюя, Еуразшсюя гулът

Вщовппчы i прадстауленш на стадыёнах. Комплекс разна- 
стайных спартыуных, культурных, мастацка-тэматычных ме- 
рапрыемствау на вялжай тэрыторьп (стадыёны, парк!, вулщы). 
Навык! аргашзацьп вялжай колькасщ удзельнжау. Сродк! ма- 
стацкай выразнасщ. Трохмерная адкрытая прастора. АмфГ 
тэатр. Мастацка-спартыуныя мерапрыемствы на вадзе.

Спартаюяда. Ал!мшяда. Парал!мшяда. Традыцыйныя цыры- 
монп адкрыцця i закрыцця Ал!мшйск!х i шшых гульняу i спар
тыуных в!дов!шчау.
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Тэма 4. Прафесшныя святы. Святы гарадоу i вёсак

Прафесшнае свята - сацыякультурная штэграцыя людзей 
адной прафесп або сферы дзейнасщ. Мэта правядзення, формы 
аргашзацьп прафесшнага свята. Каляндар прафесшных свят 
Рэспублш Беларусь.

Свята горада. Свята вёскь Юбыейныя святы: адметнасщ 
пастаноую i аргашзацьп. Псторыя стварэння населенага пунк
та. Ганаровыя жыхары краю. Парады, шэсщ, народныя гулянш, 
юрмашы, святочныя канцэрты, вул!чныя перформансы, вы- 
стаукц спаборшцтвы, феерверкц салюты.
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛШЫ
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Колькасць 
аудыторных 

гадзш

Ко
ль

ка
сц

ь г
ад

зш
 К

СР

Форма 
кантролю 

ведау

ле
кц

ьп

пр
ак

ты
чн

ыя
 за

ня
та

!

ла
ба

ра
то

рн
ыя

 за
ня

та
!

Уводзшы. Свята як частка культуры 2

Раздзел I. Псторыя фарм!равання беларускага народнага календара 
у кантэксце традыцый сусветных календароу

Тэма 1. Каляндар як складовая частка 
культуры. Месяцовы i сонечны кален
дарь!. Параунальны анал!з сусветных 
старажытных календароу

2

Тэма 2. Прыродазнаучыя асновы пабу
довы беларускага народнага календара

2

Тэма 3. Шлях! фарм!равання кнпянскай 
с!стэмы летазл!чэння як прататыпа су- 
часнага календара

2

Тэма 4. Светапоглядныя асновы хрыс
щянства. Прынцыпы структуравання 
хрысщянскага календара. Свята Ilacxi. 
Пасхал!я. Суаднесенасць веснавых свят 
беларускага традыцыйнага календара з 
пасхальным цыклам

2

Тэма 5. Дыялог культур: су!снаванне 
народна-ведыйскага i хрысщянскага ка
лендароу у пстарычным кантэксце. 
Грыгарыянская рэформа календара

2

Раздзел II. Традыцыйныя рытуалы i святы у сусветных культурах

Тэма 1. Рытуалы i святы у культуры 
Старажытнага Еппта. Псторыя асноу
ных традыцыйных свят Старажытнай 
Грэцьп i Старажытнага Рыма

2 2 2 абарона 
прэзентацьп

Тэма 2. Псторыя асноуных традыцый
ных свят старажытных Китая i Японн

2 2 2 абарона 
прэзентацьп
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Тэма 3. Святочная культура Сярэдне- 
вякоуя

2 2 2 абарона 
прэзентацьп

Тэма 4. Святочная культура эпох 
Рэнесансу i Рэфармацьп

2 2 2 абарона 
прэзентацьп

Раздзел III. Псторыя фарьправання беларускай святочнай культуры
Тема 1. Структура традыцыйнага ка
лендара беларусау. Тэорыя каляндар
ных сегментау. Ушверсальная структу
ра рытуальна-абрадавага комплексу

2

Тема 2. Каляндарны сегмент беларусюх 
народных з!мовых свят

2

Тема 3. Каляндарны сегмент беларусюх 
народных веснавых рухомых i нерухо- 
мых свят

2

Тема 4. Каляндарны сегмент беларусюх 
народных летшх свят

2

Тема 5. Каляндарны сегмент беларусюх 
народных восеньск1х свят

2

Тема 6. Беларуси народны лялечны 
тэатр «Батлейка». Юрмаш як з’ява свя
точнай культуры

2

Раздзел IV. Беларуская святочная культура: традыцьп i шавацьп

Тема 1. Дзяржауныя святы i цырымашя- 
лы. Пстарычныя i ваенныя рэканструк- 
цьп

2 2 2 абарона 
прэзентацьп

Тема 2. М1жнародныя i рэспублжансюя 
фестываль Сусветныя акцьп «Ноч му
зеяу» i «Б1бл1яноч»

2 2 2 абарона 
прэзентацьп

Тема 3. Мастацка-спартыуныя вщовь 
шчы. Сучасныя Ал1мпшск1я, Парал1м- 
шйсюя, Еуразшсюя гульш

2

Тема 4. Прафесшныя святы. Святы га- 
радоу i вёсак

2 2 2 абарона 
прэзентацьп

Усяго... 40 14 14
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Аргашзацыя самастойнай работы 
па вучэбнай дысцыплше

Нашсанне творчай работы i яе прэзентацыя, якая спрыяе 
выкарыстанню атрыманых ведау у практычнай дзейнасщ, - 
заключим этап самастойнай работы студэнта у першым i дру- 
пм семестрах навучання па вучэбнай дысцыплше «Псторыя 
свят». Тэма работы - свята i яго культурна-пстарычныя трады- 
цьп у грамадстве (па выбары студэнта). У творчай рабоце 
неабходна выкарыстоуваць дакладныя веды аб традыцыях 
святкаванняу у адпаведную культурную эпоху, стварыць муль- 
тымедыйную прэзентацыю па выбранай тэме. Абарона творчай 
работы (або прэзентацыя) павшна уключаць фота-, вщэама- 
тэрыялы, тэатрал!зацыю, акцёрскую манеру выкладання.

Рэкамендаваныя сродю дыягностыка 
вучэбнай дзейнасщ студэнтау

Метады вуснай дыягностыю (апытанне, гутарка, дыскус!я; 
дыспуты па ведах, атрыманых на занятках; анал!з творчых ра
бот, зал1к, экзамен).

Метады практычнай дыягностыю (выбар тэмы творчай ра
боты, складанне плана для нашсання i абароны творчай рабо
ты, выкананне вучэбна-творчых заданняу выкладчыка).

Метады граф!чнай дыягностыю (шсьмовая творчая работа 
або рэферат, стварэнне мультымедыйнай прэзентацьп па вы
бранай тэме).

1нтэрактыуныя метады дыягностыю (творчы паказ, ралявыя 
гульш, скуатыуныя заданы).

23

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И




