
Тэсты па курсу “Этнаграфія Беларусі” 
1) Якія праблемы вывучае беларуская этнаграфія? 

а) Палітычнае развіццё Беларусі; 
б) Этнагенез і этнічную гісторыю; 
в) Традыцыйную культуру Беларусі; 
г) Грамадска-эканамічныя адносіны; 
д) Гісторыю беларускай этнаграфіі. 
 

2) Ніжэйшы ўзровень у іерархіі этнічных супольнасцей называецца  
а) субэтнас 
б) метаэтнас 
в) этнічная група 
г) этнас 
 

3) Сукупнасць устойлівых спосабаў, форм чалавечай дзейнасці і іх 
вынікаў называецца 
а) культура 
б) мастацтва 
в) вытворчасць 
 

4) Суаднясіце: 
а) Балцкая;     1. М.Ф. Піліпенка;   
б) Крывіцкая;     2. С.А. Токараў; 
в) Старажытнарускай народнасці; 3. В. Сядоў; 
г) Польская;     4. В.Ластоўскі; 
д) Сучасная;     5. Л. Галембоўскі. 
 

5) Расшыфруйце абрывіятуры: 
ІМЭФ НАНБ   
РГТ       
ПЗА РГТ   
 
6) Суаднясіце: 

А) Е.Р. Раманаў   1. Материалы для изучения языка и быта  
русского населения Северо-Западного 

края. 
 

  Б) П.В. Шэйн    2. Очерки простонародного житья-
бытья в  

       Витебской Беларуси. 
         В) М.Я. Нікіфароўскі   3. Беларускі зборнік. 
 
7) Суаднясіце: 

a. А.К. Сержпутоўскі   1. Вічынскія паляне 
b. Я.Ф. Карскі    2. Беларусы 
c. І.А. Сербаў    3. Прымхі і забабоны беларусаў-

палешукоў 



8) Дапоўніце інфармацыю: 
Паўночна – Заходні аддзел Рускага Геаграфічнага Таварыства быў 
створаны ў  
а) 1865 
б) 1845 
в) 1867 
г) 1863 
 

9) Суаднясіце:  
a. Міфалагічны 1. Токараў С.А.  А) Путешествие по Полесью и  

        Белорусскому краю 
     б) Эвалюцыйны 2. Шпілеўскі П.  Б) Пережитки древнего  
        миросозерцания у белорусов 
     в) Марксісцкі  3. Багадановіч А.Я.  В) Народы СССР 

 
12. Што аб’ядноўвае групу рамёстваў: сталярства, цяслярства, 
бондарства, стальмашнае рамяство?  
а) дрэваапрацоўчыя 
б) металапрацоўчыя 
в) лесахімічныя 
 
13. Спажыванне страў у пэўнай паслядоўнасці, уключаючы напоі, 

называецца 
 а) трапеза 
 б) вячэра 
 в)застолле 
 г) банкет 
 
14. Асноўныя віды работы ў этнаграфічнай экспедыцыі: 

a. Гутарка з мясцовымі жыхарамі; 
b. Збор этнаграфічных прадметаў; 
c. Сустрэча з грамадзянамі ў ажыўленых месцах; 
d. Кансультацыі грамадзян па асабістых пытаннях; 
e. Фатаграфіраванне, кіназдымка, відэаздымка і інш. 

15. Што такое “легенда” у этнаграфіі? 
a. Паданне на гістарычную тэму; 
b. Апісанне гісторыі пасялення; 
c. Апісанне набытага ў экпедыцыі этнаграфічнага прадмета; 
d. Выдуманыя мясцовымі жыхарамі расказы. 

16. Якія дакументы вядуцца ў этнаграфічнай экспедыцыі? 
a. Этнаграфічная кніга; 
b. Палявы дзеннік; 
c. Палявы сшытак; 
d. Этнаграфічны сшытак. 

17. Група прадстаўнікоў пэўнага этнасу, якая кампактна або дысперсна 
пражывае ў іншаэтнічным асяроддзі называецца: 

a. Этнаграфічнай групай; 



b. Этнічнай групай; 
c. Этнасам; 
d. Этнафорам. 

18. Калі было утворана Рускае геаграфічнае таварыства? 
a. 1835 
b. 1845 
c. 1855 
d. 1840 

19. Калі быў утвораны Паўночна-Заходні аддзел Рускага геаграфічнага 
таварыства? 

a. 1845 
b. 1847 
c. 1867 
d. 1865 

20. Калі быў створаны Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і 
фальклору НАН Беларусі? 

a. 1945 
b. 1955 
c. 1957 
d. 1960 

21. Як называўся орган Цэнтральнага бюро краязнаўства? 
a. “Край” 
b. “Свой край” 
c. “Наш край” 

22. Што аб’ядноўвае этнографаў: А.Я. Багдановіч, М.В. Доўнар-
Запольскі, А.К. Сержпутоўскі?  

а) міфалагічны метад 
б) эвалюцыйны метад 
в) марксісцкі метад 
23. Што аб’ядноўвае этнографаў: П. Бяссонаў, А.Г. Кіркор, П.М. 

Шпілеўскі?     
а) міфалагічны метад 
б) эвалюцыйны метад 
в) марксісцкі метад 
24. Калі аформілася беларуская этнаграфія як навука? 

a. Канец XVIII ст. 
b. К сярэдзіне XIX ст. 
c. У другой палове XIX ст. 
d. У пачатку XX ст. 

25. Якое свята ў беларусаў звязана з жывёлагадоўляй? 
a. Сёмуха 
b. Багач 
c. Юр’я 
d. Купалле 

26. Абрад “Жаніцьба Коміна” звязаны з: 
a. Культам расліннасці 
b. Культам камяню 



c. Культам збожжа і агню 
d. Культам працы 

27. Калі ўзнікла рыбалоўства на тэрыторыі Беларусі? 
a. Неаліт 
b. Верхні палеаліт 
c. Эпоха бронзы 
d. Мезаліт 

28. Якія фактары аказваюць уплыў на традыцыйную культуру 
харчавання? 

a. Прыродна-геаграфічны 
b. Палітычны 
c. Сацыяльна-эканамічны 
d. Этнічная традыцыя 
e. Дзяржаўны 

29. Як называецца абрадавая страва на памінках? 
a. Суп 
b. Куцця 
c. Хлеб 
d. Саладуха 

30. Як называецца абрадавая страва на хрэсьбінах? 
a. Дзедава каша 
b. Каша 
c. Бабіна каша 
d. Бабка 

31. Як называецца абрадавая страва на вяселлі? 
a. Каравай 
b. Хлеб 
c. Панцак 
d. Абаранкі 

32. Радзімай абаранак з’яўляецца горад: 
a. Баранавічы 
b. Смаргонь 
c. Барысаў 
d. Мінск 

33.  Калі на тэрыторыі Беларусі пачалі актыўна выкарыстоўвацца 
бульбяныя стравы? 

a. Пачатак XX ст. 
b. Другая палова XIX ст. 
c. Канец XVIII ст. 
d. Першая палова XIX ст. 

34.  Якія святочна-абрадавыя стравы з бульбы вы ведаецце? 
a. Клёцкі 
b. Бабка 
c. Калы 
d. Іх няма 

35. Калі на Беларусі з’явілася гарэлка? 
a. XIX ст  



b. XVII ст. 
c. Канец XV ст. 
d. Канец XVI ст. 

36.  Якія назвы бярозавага соку вядомы ў традыцыйнай беларускай 
культуры? 

a. Бярозавіца 
b. Медавуха 
c. Берка 
d. Бражка 
e. Сула 

37.  Які традыцыйны напой быў асноўным у культуры харчавання 
беларусаў XIX ст.? 

a. Гарэлка 
b. Мёд 
c. Хлебны квас 
d. Малако 

38.  Што такое “ўзвар”? 
a. Гарачы суп 
b. Зваранае мяса 
c. Кампот з сушаных яблык 
d. Кісель 

39.  Што такое “андарак”? 
a. Традыцыйная страва 
b. Мужскі абутак 
c. Жаночая спадніца 
d. Традыцыйная кашуля 

40.  Што з’яўляецца найважнейшай адзнакай, па якой вызначаецца 
этнаграфічны тып народнага адзення? 

a. Афарбоўка 
b. Вышыўка 
c. Крой 
d. Сыравіна 

41.  Якія назвы жаночай сарочкі на Беларусі вам вядомы? 
a. Кашуля 
b. Саян 
c. Панёва 
d. Рубаха 

42.  Якая найбольш распаўсюджаная назва жаночай безрукаўкі на 
Беларусі? 

a. Лейбік 
b. Кітлік 
c. Кабат 
d. Шнуроўка 

43.  Калі на тэрыторыі Беларусі шырока распаўсюджваецца хустка? 
a. Пачатак XIX ст. 
b. Другая палова XIX ст. 
c. Пачатак XX ст. 



d. Канец XVIII ст. 
44.  Які элемент быў абавязковы у комплексе традыцыйнага 

мужчынскага касцюма? 
a. Пояс 
b. Сарочка 
c. Безрукаўка 
d. Лапці 

45.  Які тып забудовы двора быў характэрны для ўсходняй часткі 
Беларусі? 
а) Вяночны 
б) Пагонны 
в) Раскіданы 
г) З незвязанымі пабудовамі 

46.  Які тып забудовы двара пераважаў у заходняй частцы Беларусі? 
а) Пагонны  
б) З незвязанымі пабудовамі  
в) Вяночны  
г) Раскіданы 

47.  Дзе ў беларусаў традыцыйна размяшчалася покуць? 
a. Каля печы 
b. За бабіным кутом 
c. Па дыяганалі ад вугла печы 
d. За печчу 

48.  Як называлася месца ў хаце, дзе знаходзіўся посуд і іншыя прадметы 
хатняга начыння? 

a. Запечча 
b. Бабін кут 
c. Покуць 
d. Жаночы кут 

49.  Як называлася месца ў хаце, дзе стаялі качарга,  памяло, вілкі, 
хлебная лапата? 

a. Куток 
b. Прыпечак 
c. Качаргешнік 
d. Схрон 

50.  Якія віды падлогі ў беларусаў вы ведаеце? 
a. Каменная 
b. Земляная 
c. Глінабітная 
d. Драўляная 

51.  Дзе традыцыйна захоўвалі жорны? 
a. Пад печчу 
b. У кляці 
c. На покуці 
d. У сенях 

52.  Што стаяла на покуці, дзе сыходзіліся лавы? 
a. Дзяжа 



b. Першы і апошні зжатыя снапы 
c. Бохан хлеба 
d. Соль 

53.  Якія формы сям’і ў беларусаў вы ведаеце? 
a. Вялікая 
b. Сярэдняя 
c. Малая 
d. Пераходная 

54.  Якія разнавіднасці вялікай сям’і вам вядомы? 
a. Бацькоўская 
b. Сыноўняя 
c. Брацкая 
d. Прымацкая 

55.  Якія разнавіднасці малой сям’і вы ведаеце? 
a. Нуклеарная 
b. Няпоўная 
c. Ускладненая 
d. Брацкая 

56.  Якой часткай маёмасці валодала жанчына пасля смерці мужа? 
a. Палавінай 
b. Усёй 
c. 1/3 
d. 1/4    

57.  Як называліся сем’я, у якой мужчына пераходзіў жыць да жанчыны? 
a. Удовая 
b. Жаночая 
c. Прымацкая 
d. Не тыповая 

58.  Як называецца  раздел этнаграфіі, які вывучае традыцыйную 
культуру выхавання? 

a. Этнапсіхалогія 
b. Этнапедагогіка 
c. Педагогіка 
d. Сацыялізацыя 

59.  Якія сродкі беларускай народнай педагогікі вы ведаеце? 
a. Праца 
b. Гульня 
c. Казка 
d. Сям’я 

60.  Як называўся звычай, калі сям’я  шляхты аддавала свайго сына на 
выхаванне ў сялянскую сям’ю? 

a. Сялянскае выхаванне 
b. Дзядзькаванне 
c. Прыём у сям’ю 
d. Шляхецкі парадак 

61.  Хто, згодна традыцыі, быў больш жаданым пры нараджэнні ў 
беларускіх сем’ях? 



a. Дзяўчынкі 
b. Хлопчыкі 
c. Без розніцы 
d. Ніхто 

62.  Як называлася сельская абшчына ў Беларусі? 
a. Вясковая 
b. Грамада 
c. Сельскі сход 
d. Сялянскі збор 

63.  Хто ўзначальваў грамаду? 
a. Старшыня 
b. Старац 
c. Кіраўнік 
d. Ніхто 

64.  За выканання сваіх абавязкоў старцам... 
a. Плацілі грошы 
b. Давалі прадукты 
c. Яны самі выплачвалі пэўную суму ў казну 
d. Вызвалялі ад падаткаў 

65.  Якія функцыі выконвала грамада? 
a. Несла адказнасць за своечасовую выплату падаткаў 
b. Падтрымлівала на сваёй тэрыторыі правапарадак 
c. Сачыла за выкананнем звычаёвых норм жыцця 
d. Дзяржаўнага кантроля 

66.  Якія формы калектыўнай узаемадапамогі вы ведаеце? 
a. Талака 
b. Волага 
c. Сябрына 
d. Бонда 

67.  Форма калектыўнай узаемадапамогі, якая ажыццяўлялася ў форме 
не толькі сумеснай працы, але і супольнага валодання зямлёй, 
сельскагападарчымі ўгоддзямі, прыладамі працы і іншай маёмасцю, 
называецца 

a. Бонда 
b. Сябрына 
c. Талака 
d. Сувалоданне 

68.  Якія абрады адносяцца да сямейных? 
a. Радзінныя 
b. Каляндарныя 
c. Пахавальныя 
d. Вясельныя 

69.  Як называецца жанчына, якая прымала роды? 
a. Памочніца 
b. Бабка-павітуха 
c. Знахарка 
d. Бабка-шаптуха 



70.  Каго бралі у кумы, калі да гэтага пахрышчаныя дзеці паміралі? 
a. Сваякаў 
b. Суседзяў 
c. Першых стрэчных на скрыжаванні дарог 
d. Людзей з горада 

71.  Якія існавалі спосабы выбару імя навароджанага? 
a. Давалі імя продкаў 
b. Давалі імя у адпаведнасці з царкоўным календаром 
c. Прасілі ў суседзяў, каб яны выбралі імя 
d. Чакалі, пакуль дзіця падрасце і вымавіць імя само 

72.  Калі адбывалася першае пастрыжэнне дзіцяці? 
a. Да года 
b. У год 
c. Пасля года 
d. У 3 гады 

73.  Што, згодна звычаю, рабілі са стрыжанымі валасамі? 
a. Выкідвалі, куды пападзе 
b. Спальвалі 
c. Пускалі на ваду 
d. Затыкалі пад страху хаты 
e. Астаўлялі на тым месцы, дзе іх састрыглі 

74.  Як называецца звычай памінання продкаў? 
a. Памінкі 
b. Дзяды 
c. Бацькі 
d. Прадзеды 

75.  Дзе, згодна са звычаем, павінен быў сустрэць смерць стары  або 
цяжка хворы чалавек? 

a. У бальніцы 
b. У суседзяў 
c. У лазні 
d. У сваёй хаце 

76. Дзе хавалі самагубцаў? 
a. За межамі могілак 
b. На агульных могілках 
c. Побач са сваякамі 
d. Іх спальвалі 

77.  З якога этапа пачынаецца вясельная абраднасць? 
a. Заручын 
b. Сватаўства 
c. Запоін 
d. Суборнай суботы 

78.   Выберыце правільныя назвы этапа ў вясельнай абраднасці, калі 
дзяўчына развітваецца са сваім незамужнім жыццём. 

a. Дзявочы вечар 
b. Суборная субота 
c. Вянкі 



d. Развітальны 
e. Дзень добры 

79.  Што лічылася ўласна пачаткам вяселля? 
a. Прыход гасцей 
b. Ігра музыкаў 
c. Выпечка караваю 
d. Адорванне маладых 

80.   Са скалькі цыклаў складаецца каляндарная абраднасць беларусаў? 
a. 5 
b. 3 
c. 4 
d. 2 

81.  Якія абрады адносяцца да абрадаў зімовага цыклу? 
a. Калядны 
b. Валачобны 
c. Засевачны 
d. Купальскі 

82.  На якое свята хадзілі валачобнікі? 
a. Каляды 
b. Вялікдзень 
c. Юр’я 
d. Тройцу 

83.  Абрад “Ваджэнне куста” характэрны для  
a. Піншчыны 
b. Віцебшчыны 
c. Браслаўшчыны 
d. Панямоння 

84.  У якую гульню гулялі на Каляды? 
a. Жаніцьба Цярэшкі 
b. Жаніцьба Коміна 
c. Сватанне зімы 
d. Сватанне Каляды 

85.  Дзе захоўвалі зажыначны і дажыначны снапы? 
a. У гумне 
b. На покуці 
c. У кляці 
d. На гарышчы 

86.  Які абрад звязаны з жнівом? 
a. Пахавання стралы 
b. Завівання барады 
c. Ваджэння куста 
d. Ваджэння Лукі 

87.  Што састаўляе спецыфіку сямейна-абрадавай паэзіі ў беларусаў? 
a. Каравайныя песні 
b. Радзінная паэзія 
c. Галашэнні 
d. Вясельныя песні 



88.  Што састаўляе спецыфіку календарна-абрадавай паэзіі? 
a. Валачобныя песні 
b. Юраўскія песні 
c. Куставыя песні 
d. Калядныя песні 

89.  Якая этнічная група на Беларусі самая вялікая па колькасці? 
a. Украінцы 
b. Палякі 
c. Рускія 
d. Яўрэі 

90.  Калі на Беларусі з’явіліся татары? 
a. У XIII ст. 
b. У канцы XIV ст. 
c. У канцы XV ст. 
d. У сярэдзініе XVI ст. 

91.  Колькі на Беларусі налічваецца стараабрадцаў? 
a. 50 тыс. 
b. 1 млн. 
c. 100 тыс. 
d. 25 тыс. 

92.  Навука, якая вывучае вусную народную творчасць, называецца: 
a. Культуралогія 
b. Этнаграфія 
c. Фалькларыстыка 
d. Лінгвістыка 

93. Да якога часу адносіцца пісьмовы дакумент, які сведчыць аб 
з’яўленні на тэрыторыі Беларусі цыганоў? 

a. 1601 
b. 1501 
c. 1400 
d. 1300 

94. Ці згодны вы са сцвярджэннямі: 
Цэнтрам беларускіх цыганоў у XIX ст. было мястэчка Мір.  
а) так 
б) не 
 
95. Найбольш кампактна беларускія палякі пражываюць у заходняй 
частцы Беларусі  
а) так 
б) не 
96. Сем’і са здольнікамі ў беларусаў у XIX ст. складалі каля 20 %.  
а) так 
б) не 
97.Узнікненне бонды звязана з эпохай паляўнічага побыту. 
а) так 
б) не 
 



98. Радзімай танца “Полька” з’яўляецца Польша.  
а) так 
б) не 
99. Адным з самых старажытных жанраў вуснай народнай творчасці 
беларусаў з’яўляюцца загадкі 
а) так 
б) не 
100. Аб кім ідзе гаворка? 

Нарадзіўся ў в. Лаша Гродзенскага раёна. Быў рэктарам Варшаўскага 
ўніверсітэта, акадэмікам Пецярбургскай АН, правадзейным членам 
Інбелкульта, напісаў больш за 700 прац па славістыцы, беларусістыцы, 
этнаграфіі, фальклоры.  

а) Раманаў Е.Р. 
б) Карскі Я.Ф. 
в) Крачкоўскі Ю.Ф. 
г) Шэйн П.В. 


