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стве методики использовалась диагностика полового дифференциала В. Е. Кагана. В исследовании приняли участие 
110 не состоящих в браке респондентов (59 женщин и 51 мужчина) в возрасте ранней взрослости. 

В результате исследования базовой гендерной (индивидной) идентичности мужчин и женщин были выяв-
лены следующие тенденции: 

1) традиционный тип базовой гендерной идентичности, характерный для мужчин с высокими показателями
маскулинности и женщин с высокими показателями фемининности, среди мужчин выявлен у 30,6% респондентов, 
среди женщин — у 31,4% респонденток; 

2) изомерный тип базовой гендерной идентичности (мужчины с высокими показателями фемининности
и женщины с высокими показателями маскулинности) выявлен у 28,6% мужчин и 27,4% женщин; 

3) недифференцированный тип базовой гендерной идентичности имеют 40,8% мужчин и 39,2% женщин. Для
данной группы респондентов характерны низкие показатели как маскулинности, так и фемининности. 

Результаты исследования персональной гендерной идентичности мужчин и женщин позволяют сделать следу-
ющие выводы: 1) традиционный тип персональной гендерной идентичности среди мужчин выявлен у 44,9% респон-
дентов, среди женщин — у 33,3% респонденток; 2) изомерный тип гендерной идентичности имеют 36,7% мужчин  
и 35,3% женщин; 3) недифференцированный тип гендерной идентичности имеют 18,5% мужчин и 29,4% женщин.  

Андрогинный тип гендерной идентичности, характеризующийся высокими показателями как маскулинности, 
так и фемининности, выявлен у одного человека (1% от общего количества респондентов). 

Заключение. Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать вывод о том, что лишь одна 
треть респондентов имеет традиционную гендерную идентичность, для которой свойственно восприятие мужчины 
как мужественного и маскулинного, а женщины — как женственной и феминной. Традиционный тип гендерной 
идентичности ярче выражен при изучении персональной идентичности. Это свидетельствует о том, что индивиду-
альный опыт межличностного общения и совместной деятельности накладывает существенный отпечаток на базо-
вую, детерминированную психофизиологически идентичность. При этом интересно отметить, что восприятие себя 
у всех мужчин и всех женщин, независимо от пола, значимо не отличается. Данные факты свидетельствуют о со-
временной перестройке гендерной идентичности у молодых людей, уходе от традиционного восприятия гендерных 
ролей как закреплённых и неизменных для представителей определённого пола, восприятии себя и представителей 
противоположного пола как схожих и не имеющих значимых различий. Современная трансформация гендерных 
стереотипов требует постоянного учёта и контроля существующих тенденций. Кроме того, отмеченная динамика 
гендерной идентичности молодёжи делает необходимым формирование различных программ и тренингов по фор-
мированию готовности людей к браку. Данный аспект проблемы требует дальнейшего изучения. 
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В. В. Гардзей23 
Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны», Гомель 

МЕСЦА ФЕСТЫВАЛЮ «БЕРАГІНЯ» Ў КУЛЬТУРНЫХ ТРАДЫЦЫЯХ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСІ 

Уводзіны. Фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня», які праходзіць у г. п. Акцябрскі Гомельскай воб.  
з 1998 г., — унікальная з’ява ў мастацкім жыцці не толькі Акцябрскага р-на, але і ўсёй краіны. Фестываль можна 
лічыць акцыяй падтрымкі аднаўлення і пераемнасці традыцыйнай культуры беларусаў. У сучаснасці засталося 
няшмат жыхароў сталага ўзросту — носьбітаў традыцыйнай культуры Беларусі — таму трэба звяртаць больш увагі 

23 © Гардзей В. В., 2016 
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на працэс пераймання аўтэнтычных форм ва ўсіх праявах. Праз фестываль «Берагіня» дарослыя і дзеці далучаюцца 
да цэлага комплексу мастацтваў, у пэўнай ступені самі становяцца пераемнікамі традыцый. Такім чынам народная 
творчасць Беларусі не знікае, а ўстойліва развіваецца. 

Асноўная частка. Адраджэнне традыцыйнай нацыянальнай культуры, аднаўленне лепшых традыцый — 
асноўная мэта спецыялістаў устаноў культуры Акцябрскага р-на. Старажытнае, народнае стала тым актуальным 
зместам, які аказаўся запатрабаваным амаль усімі формамі жыцця Акцябршчыны. У першую чаргу гэта абумоўлена 
відавочным працэсам павароту грамадскасці да нацыянальных традыцый, ростам цікавасці да арыгінальных твораў 
розных відаў народнага мастацтва. 

Падчас правядзення першага фестывалю былі выяўлены многія носьбіты старадаўніх песень і самабытных 
танцаў. Ад народных выканаўцаў было запісана шмат песень і найгрышаў, якія захоўваюцца ў раённым метадычным 
цэнтры аддзела культуры. У ходзе фестывалю былі ўтвораны новыя дарослыя  і дзіцячыя фальклорныя гурты 
Акцябрскага р-на, выяўлена больш 30 новых імён майстроў дэкаратыўна-прыкладной творчасці. На касцюмах 
калектыву «Рудабельская пацеха» і іншых можна ўбачыць традыцыйныя ўзоры і арнаменты Акцябрскага краю, 
адноўленыя майстрамі Дома рамёстваў. Дзіцячыя фальклорныя калектывы Акцябрскага р-на пераймаюць 
традыцыйную манеру спеваў і выканання народных танцаў. Але самы галоўны факт, які вызначыў першы фестываль 
фальклорнага мастацтва «Берагіня», — захаванасць ў Акцябрскім р-не розных відаў народнага мастацтва (песеннага, 
танцавальнага, музычнага, апавядальнага, гульнёвага, дэкаратыўнага). У аглядах, святах, конкурсах у розных жанрах 
народнага мастацтва, што ладзіліся ў рамках першага фестывалю фальклорнага мастацтва «Берагіня», прынялі ўдзел 
больш за 2 500 удзельнікаў.  

На другі рэгіянальны фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня» паказаць сваё майстэрства прыехалі  
33 калектывы з розных куткоў Гомельскай вобл. і Акцябрскага р-на. Фестываль даў магчымасць узняць вялікі пласт 
традыцыйнай культуры: адноўлены многія віды мастацкіх рамёстваў і промыслаў, запісаны багаты вусны (казачны, 
песенны, гульнёвы) фальклор, ад носьбітаў народных традыцый пераняты песенныя, танцавальныя, інструментальныя 
традыцыі. У ходзе фестывалю былі актуалізаваны звесткі пра народныя святы, звычаі і абрады, запісаны казкі, пры-
маўкі і лічылкі. Ідэя адраджэння народных святаў на Беларусі не новая, але надзвычай важная і заўсёды актуальная, бо 
народныя святы — гэта духоўная спадчына мінулага. На сучасным этапе пашыраны і зараз святкуюцца Ражджаство, 
Каляды, Масленіца, Вялікдзень, Троіца, Купалле, Пакровы. У вёсках Акцябрскага р-на аднавіліся і праводзяцца 
прастольныя святы вёсак. Так, прастольным святам у в. Рассвет, Майсееўка, Чырвоная Слабада з’яўляецца Троіца,  
у в. Харомцы — Міхайла, у в. Новая Дуброва — Пакровы і інш. Асаблівае значэнне надаецца абрадавым традыцыям. 
З гэтай мэтай работнікі культуры звяртаюцца да носьбітаў традыцый — мясцовых жыхароў, якія дакладна распавя-
даюць пра сэнс святочных абрадаў і звычаяў. Адроджаны і вернуты ў паўсядзённае жыццё сямейна-бытавыя абрады: 
сватаўство, вяселле, хрэсьбіны. У Акцябрскім р-не былі выдадзены буклеты аб вясельных абрадах «А вяселейка нам 
Бог даў» з песнямі вясельнага цыклу, аб фальклорных калектывах раёна «Спадчыне продкаў — жыць». Аднымі з най-
больш цікавых момантаў фестывалю з’яўляюцца адноўленыя беларускія народныя гульні, якія вызываюць цікавасць 
як у дзяцей, так і ў дарослых. Адметна, што ўсё большая частка насельніцтва жадае выкарыстоўваць народныя трады-
цыі ў сваім жыцці. 

Пры падрыхтоўцы да фестывалю былі выяўлены ўнікальныя самабытныя майстэрствы: ткацтва, вышыўка, 
пляценне паясоў, выцінанка, саломапляценне. Працэс пераемнасці, навучання народным рамёствам арганізаваны па 
двух накірунках. Першы — непасрэдна ад майстроў, другі — у гуртках, арганізаваных пры ўстановах культуры.  
У Акцябрскім р-не створаны ўмовы для сучаснага развіцця народных рамёстваў, навучання моладзі, падтрымкі 
сталых майстроў. Доказ таму — выставы дэкаратыўна-побытавага мастацтва, якія праходзяць ў рамках фестывалю. 
На выставе «Горад майстроў» свае вырабы выстаўляў 141 майстар.  

Трэба адзначыць, што правядзенню фестывалю фальклорнага мастацтва «Берагіня» садзейнічае рэалізацыя 
рэспубліканскага праекта «Танцавальны фальклор і дзеці», першым этапам якога стала адраджэнне старадаўніх 
танцавальных традыцый і пераемнасць іх ад народных носьбітаў. Пачынаючы з 1994 г. у раёне праводзіліся конкурсы 
паміж дарослымі танцавальнымі калектывамі, пасля — конкурсы дзіцячых гуртоў. У выніку гэтага вернуты  
ў практыку старадаўнія танцы «Дзева ў сенях стаяла», «Хадося», полькі «З адбоем», «З камандамі», «Трасуха», 
«Улева-управа», «Люлечка», «Вальс з адбоем» і інш. Падчас правядзення першага фестывалю ладзіліся конкурсы 
танцавальных пар — выканаўцаў народных побытавых танцаў [1, с. 185]. 

Падчас фестывалю праходзіла навукова-практычная канферэнцыя «Традыцыйная культура і дзеці: праблемы 
захавання і пераемнасці», у ходзе якой разглядаліся наступныя пытанні: традыцыйная культура ў сістэме адукацыі, 
вопыт і перспектывы выхавання дзяцей і моладзі сродкамі традыцыйнай культуры, рэгіянальныя традыцыі 
народнай культуры. Па матэрыялах канферэнцыі быў выдадзены зборнік. Так, у рамках праекта «Традыцыйная 
культура і дзеці» ў рэгіёне ўзнік не адзін калектыў, дзе дзеці засвойваюць традыцыі ігры на разнастайных народных 
інструментах. Маштаб гэтага руху асабліва відавочны на фестывалях «Берагіня», у якіх лідэрам з’яўляецца менавіта 
Гомельшчына, дзе дзіцячыя і маладзёжныя фальклорныя калектывы ёсць у большасці раёнаў. Так, у адным толькі 
Акцябрскім р-не іх некалькі: «Рудабельскія зорачкі», «Брачынскія музыкі», «Праменьчыкі», «Некрашынка».  

У выніку агульнай дзейнасці фестывальнага руху быў назапашаны пэўны вопыт зберажэння і папулярызацыі 
народнай культуры. Актыўную пазіцыю ў гэтым занялі ўстановы культуры. Дамы народнай творчасці мэтанакіра-
вана вядуць дзейнасць па стварэнні фальклорных калектываў, адраджэнні абрадавай культуры і мясцовых святаў, 
аднаўленню традыцыйных рамёстваў. Раённы метадычны цэнтр народнай творчасці вядзе даследаванне фальклор-
най спадчыны краю. Выяўлены і зафіксаваны ўнікальныя творы носьбітаў песенных, танцавальных, музычных тра-

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 48 — 

дыцый. Арганізаваны працэс вывучэння і пераймання спеўных традыцый ад носьбітаў фальклору. Да этнічнага 
фэсту рыхтуюцца і іншыя ўстановы культуры Акцябрскага р-на. Так, супрацоўнікі карціннай галерэі Л. Дробава, 
Цэнтра гісторыі і культуры, Акцябрскага дома рамёстваў праводзяць выставы твораў народных рамёстваў у іх тра-
дыцыйных і сучасных формах.  

«Берагіня» ўнесла вялікі ўклад у захаванне традыцыйнай культуры Беларусі. Менавіта «Берагіня» падштурх-
нула ў свой час да стварэння ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў спецыялізацыі «этнафона-
знаўства». «Берагіня» таксама паспрыяла развіццю раённага краязнаўства. Трэба заўважыць, што правядзенне фесты-
валю «Берагіня» паспрыяла арганізацыі фестываляў падобнага тыпу ў другіх абласцях Рэспублікі Беларусь. У сістэме 
адукацыйна-выхаваўчых і этнакультурных праектаў «Берагіня» на Берасцейшыне значнае месца займае фестывальны 
праект «Радавод». Мэтай праекта «Радавод» з’яўляецца вывучэнне, захаванне, аднаўленне і перайманне традыцыйнай 
культуры Берасцейшчыны. У Гродзенскай вобл. таксама праходзілі этнаграфічныя даследаванні і вывучэнне 
гісторыка-культурнай спадчыны рэгіёна. Па выніках раённых экспедыцый адбыўся абласны фестываль «Панямоння 
жыватворныя крыніцы», які з’явіўся папярэднім этапам падрыхтоўкі да ўдзелу ў пятым фестывалі фальклорнага 
мастацтва «Берагіня». 

Трэба адзначыць, што кожны новы фестываль як бы ўздымаеццца на яшчэ адну прыступку па сваёй знач-
насці. Калі першы фестываль быў проста святам на рэгіянальным ўзроўні, ўдзельнікамі яго ў пераважнай большасці 
сталі дарослыя фальклорныя калектывы, то другі фестываль набыў ужо статус абласнога, яго актыўнымі ўдзель-
нікамі выступілі прыхільнікі фальклорнага мастацтва — як дарослыя, так і дзіцячыя калектывы Гомельшчыны. 
Трэці фестываль зрабіў свой акцэнт на маладое пакаленне, тых, хто ўжо сёння з’яўляецца пераемнікам народных 
традыцый. Чацвёрты фестываль пашырыў кола ўдзельнікаў, далучыўшы маладзёжныя фальклорныя калектывы,  
а таксама фальклорныя калектывы замежжа. Пяты па ліку фестываль сабраў каля сямісот аматараў фальклору з усіх 
абласцей Беларусі, а таксама гасцей з Польшчы, Прыбалтыкі, Малдовы, Украіны, Расіі. Падчас восьмага фесты-
валю былі праведзены Рэспубліканскі турнір дзіцячых фальклорных калектываў, разнастайныя майстар-класы  
і творчыя майстэрні, народнае свята «Рудабельскае Купалле», прэзентацыі аўтэнтычных гуртоў, рамесніцкія 
кірмашы, відовішча-шэсце ўдзельнікаў фестывалю і інш. Фестываль пастаянна ўдасканальваецца і по сутнасці, і па 
арганізацыйных формах. Так, у 2014 г. ён набыў свой сцяг. Таксама з’явілася новая намінацыя «Дэфіле-прэзента-
цыя народных строяў». Можна прасачыць, што фестываль  дынамічна развіваецца і ўключае ў свае імпрэзы ўсё но-
выя віды і жанры матэрыяльнай і нематэрыяльнай спадчыны і прыцягвае да сябе ўсё больш моладзі. 

Заключэнне. Фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня» займае значнае месца ў культурных традыцыях 
сучаснай Беларусі. За перыяд свайго існавання фестываль «Берагіня» пераўтварыўся ў важную падзею культурнага 
жыцця Беларусі. У ім прымаюць удзел лепшыя дзіцячыя фальклорныя калектывы і аўтэнтычныя гурты краіны,  
а таксама самабытныя маладзёжныя калектывы з краін бліжняга замежжа. Галоўная заслуга фестывалю заключаецца  
ў тым, што ён арыентаваны на далучэнне дзяцей і моладзі да традыцыйнай культуры Беларусі. Нельга не адзначыць, 
што «Берагіня» садзейнічае такой зараз ужо устойлівай з’яве, што падчас падрыхтоўкі да фестывалю дзеці 
навучаюцца цэламу комплексу народных мастацтваў, і гэта дазваляе ім станавіцца носьбітамі нацыянальнай 
культурнай спадчыны. На фестывалі «Берагіня» праводзяцца шматлікія конкурсы і турніры салістаў, фальклорных 
калектываў па розных відах і жанрах народнага мастацтва, адбываюцца выставы традыцыйных паясоў, ручнікоў, 
посцілак, аднаўляюцца традыцыйныя строі з улікам мясцовых асаблівасцей, арганізуюцца шматлікія канферэнцыі  
і прэзентацыі. Таксама на фестывалі аднаўляюцца даўно забытыя абрады і святы. Усё гэта з’яўляецца яскравым 
прыкладам захавання народных традыцый беларусаў. Адметна і тое, што ў фестывалі «Берагіня» прымаюць удзел 
фальклорныя калектывы з усёй Беларусі, таму магчыма пазнаёміцца з народнымі традыцыямі ўсёй краіны. 
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РАЗВИТИЕ КРУИЗНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО ВОЛГЕ  
В РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ 

Введение. Первые пассажирские перевозки по Волге появились в середине XIX в. Их сложно было назвать 
круизами в современном понимании этого слова. Поездки на пароходах характеризовались относительно низким 
уровнем комфортности. Суда были сделаны из железа, по бокам имели большие гребные колеса. На палубе нахо-
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