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Выяўленне сфарміраванасці  
ў дзяцей ад 5 да 7 гадоў уяўленняў 

пра нацыянальныя каштоўнасці і традыцыі: 
методыкі педагагічнай дыягностыкі

У артыкуле прадстаўлены методыкі педагагічнай дыягностыкі ў дзяцей ад 5 да 7 гадоў уяўленняў 
пра нацыянальныя каштоўнасці і традыцыі. Матэрыялы могуць быць выкарыстаны педагогамі да
школьнай адукацыі, а таксама настаўнікамі пачатковых класаў.

The article presents pedagogical diagnostics methods of the national worths and traditions by children 
from 5 to 7 years old. The materials could be used by teachers of preschool education and also primary 
school teachers.
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У адпаведнасці з адукацыйным стандартам 
да школь най адукацыі адным з напрамкаў аду ка
цыйнага працэсу ва ўстанове дашкольнай адукацыі 
з’яўляецца выхаваўчая работа. У змест выхаваўчай 
работы ўваходзяць духоўнамаральнае і полі куль
турнае выхаванне. Мэтай духоўнамаральнага 
выхавання выступае фарміраванне ў дзяцей да
школьнага ўзросту асноў маральных уяўленняў, на
запашванне вопыту маральных паводзін, узбагачэн
не эмацыйнай сферы шляхам засваення маральна
валявых норм: дабрыня, сяброўства, гасціннасць, 
пра цавітасць і інш. Полікультурнае выхаванне 
арыентавана на стварэнне для дзяцей умоў, накі
ра ваных на ўсведамленне імі прыналежнасці да 
культуры беларускага народа, знаёмства з узорамі 
духоўнай і матэрыяльнай этнічнай культуры, 
прывіццё любові і павагі да свайго народа, гона
ру за яго культурнагістарычныя дасягненні. Та
кая работа павінна ажыццяўляцца як у спецыяльна 
арганізаванай, так і ў нерэгламентаванай дзейнасці 
выхаванцаў [2, с. 7].

Важнасць этнакультурнай спадчыны праяўляецца 
ў культуралагічным падыходзе, прадстаўленым у 
адукацыйным стандарце дашкольнай адукацыі. 
Так, падкрэсліваецца, што сістэма адукацыі 
павінна быць накіравана на вывучэнне трады
цый і каштоўнасцей, самабытнасці нацыяналь
най культуры ў кантэксце сусветнай [2]. Кожны з 

напрамкаў развіцця дзіцяці дашкольнага ўзросту 
(фізічны, сацыяльнамаральны і асобасны, пазна
вальны, маўленчы, эстэтычны), а таксама кожная 
адукацыйная галіна вучэбнай праграмы дашколь
най адукацыі («Фізічная культура», «Дзіця і грамад
ства», «Элементарныя матэматычныя ўяўленні», 
«Дзіця і прырода», «Развитие речи и культура 
речевого общения», «Развіццё маўлення і куль
тура маўленчых зносін», «Подготовка к обучению 
грамоте», «Пад рых тоўка да навучання грамаце», 
«Выяўленчае мастацтва», «Музычнае мастацтва», 
«Мастацкая літаратура») утрымліваюць плануемыя 
вынікі іх асваення выхаванцам. Аднак калі гава
рыць пра такія напрамкі, як духоўнамаральнае і 
полікультурнае выхаванне, педагогі дашкольнай 
адукацыі сутыкаюцца з праблемай адсутнасці ком
плексных дыягнастычных методык, арыентаваных 
на выяўленне сфарміраванасці ў дзяцей ад 5 да 
7 га доў уяўленняў пра нацыянальныя каштоўнасці і 
традыцыі беларускага народа і адносін да іх.

Зыходзячы з тэарэтычнага аналізу навуковай, 
метадычнай літаратуры па этнічнай культуры, 
этнапедагогіцы, народнай педагогіцы, дашколь
най педагогіцы і псіхалогіі, мы вылучылі наступ
ныя значымыя крытэрыі сфарміраванасці ўяўленняў 
дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту пра бе
ларускую этнічную культуру, адносін да яе. За 
аснову ўзяты комплексны падыход да этнічнай 
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культуры як сістэмнага адзінства асноўных (база
вых) яе складнікаў [1; 3]:

1) ступень самаідэнтыфікацыі ў якасці носьбітаў 
этнакультуры (суб’ектныя складнікі культуры);

2) ступень праяўлення этнакультурнай ідэнты
фікацыі ў дзіцячай дзейнасці (дзейнасныя складнікі 
культуры);

3) ступень арыентацыі ў паводзінах і дзейнасці 
на этнічныя каштоўнасці (каштоўнасныя складнікі 
культуры);

4) выразнасць уяўленняў пра знакі, сімвалы, 
найбольш рэпрэзентатыўныя тэксты этнічнай куль
туры беларусаў (знакавыя складнікі культуры);

5) ступень арыентацыі ў этнічна ўзбагачаным 
прадметным развіццёвым асяроддзі (прадметныя 
складнікі культуры);

6) выразнасць уяўленняў пра міфалагічныя во
бразы этнічнай культуры (міфалагічныя складнікі 
культуры);

7) выразнасць уяўленняў пра формы трансляцыі 
і ўзнаўлення этнакультурнага вопыту (складнікі 
трансляцыі і ўзнаўлення культуры).

Методыкі педагагічнай дыягностыкі ўключаюць 
матэрыялы, якія дапамагаюць выявіць узровень 
сфарміраванасці ў выхаванцаў уяўленняў і адносін 
да этнічнай культуры беларусаў, і прадстаўлены:

– індывідуальнай гутаркай «Беларусь — мая 
Радзіма», мэта якой — вызначыць узровень 
самаідэнтыфікацыі выхаванцаў як носьбітаў этна
культуры (паказчыкі: упэўнена ідэнтыфікуе сябе 
(я — беларус, беларуска), эмацыянальна, вобразна 
апісвае Беларусь — сваю Радзіму);

– заданнем «Растлумач прыказку», накіраваным 
на вызначэнне ўзроўню ўяўленняў выхаванцаў 
пра найбольш значымыя маральныя каштоўнасці 
беларусаў, адлюстраваныя ў прыказках (паказчыкі: 
дакладнасць, паўната, выразнасць уяўленняў пра 
маральныя каштоўнасці беларусаў — дружная 
сям’я, працавітасць, гасціннасць);

– індывідуальнай гутаркай «Прырода майго 
краю», якая паказвае ўзровень уяўленняў дзяцей 
пра прыроду роднага краю (паказчыкі: упэўнена 
называе і характарызуе жывёл, птушак і расліны — 
сімвалы Беларусі, праяўляе да іх цікавасць); 

– заданнем на дыферэнцыяцыю «Знайдзі 
прад метысябры», арыентаваным на вызначэнне 
ўзроў ню ўяўленняў выхаванцаў пра дэкаратыўна
прыкладное мастацтва Беларусі (паказчыкі: класі
фікуе вырабы па іх прыналежнасці да розных відаў 
дэкаратыўнапрыкладнога мастацтва Беларусі, 
праяўляе да іх цікавасць);

– эксперыментальнай сітуацыяй «Апрані ляльку», 
мэта якой — вызначыць узровень уяўленняў пра 
беларускае народнае адзенне і галаўныя ўборы 
(паказчыкі: вылучае беларускае народнае адзен
не і галаўныя ўборы па характары дэкаратыўных 
элементаў, каляровай гаме, кампазіцыі; праяўляе 
да іх цікавасць);

– індывідуальнай гутаркай «Беларуская кухня», 
прызначанай устанавіць узровень уяўленняў пра 
беларускую народную кухню (паказчыкі: называе 

галоўны прадукт беларусаў — хлеб, народныя стравы 
(дранікі, зацірка, бліны, мачанка), тлумачыць, з чаго 
яны гатуюцца, і напоі (малако, квас, бярозавы сок));

– эксперыментальнай сітуацыяй «Дай прадмету 
сучаснае імя», якая вызначае ўзровень уяўленняў пра 
традыцыйныя прадметы побыту беларусаў (паказчыкі: 
ідэнтыфікуе старадаўнія і сучасныя прадметы);

– заданнем «Знайдзі гаспадарства» для па
казу ўзроўню ўяўлення пра міфалагічныя вобра
зы народных казак, гульняў (паказчыкі: называе 
прадстаўленыя міфалагічныя вобразы (лясун, 
палявік, вадзянік, дамавік, Зюзя і інш.), апісвае іх, 
праяўляе цікавасць да прапанаванай інфармацыі);

– заданнем «Пазнай свята», якое прызначана 
ўста навіць узровень уяўленняў дзяцей старэйшага 
дашкольнага ўзросту пра асноўныя народныя святы 
(паказчыкі: называе атрыбуты свята, адлюстраваныя 
на малюнку, з цікавасцю апісвае народнае свята).

Раскрыем кожную з вышэйадзначаных мето
дык педагагічнай дыягностыкі сфарміраванасці 
ўяўленняў пра этнічную культуру беларусаў, адносін 
да яе дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту [1]. 

Індывідуальная гутарка  
«Беларусь — мая Радзіма»

Мэта: вызначыць узровень самаідэнтыфікацыі 
выхаванцаў у якасці носьбітаў этнакультуры 
(паказчыкі: упэўнена ідэнтыфікуе сябе (я — бела
рус, беларуска), эмацыянальна, вобразна апісвае 
Беларусь — сваю Радзіму).

Змест методыкі. Дзіцяці прапануецца адказаць 
на пытанні:

Як называецца краіна, дзе ты жывеш? •
Як называюцца людзі, якія жывуць у Рэс пуб •

ліцы Беларусь?
Ці можаш ты сказаць пра сябе: «Я — беларус  •

(беларуска)»? Чаму ты так лічыш?
Як ты разумееш прыказку: «Чалавек без  •

радзімы, што птушка без крылаў»?
Успомні, якімі словамі называюць нашу ра •

дзіму ў казках, прыказках, прымаўках.
Ацэнка вынікаў. Даследчык ставіць 3 балы, 

калі дзіця самастойна, эмацыянальна адказвае на 
пастаўленыя пытанні, ідэнтыфікуе сябе (я — бела
рус, беларуска); упэўнена тлумачыць сэнс прапа
наванай прыказкі; характарызуе радзіму словамі 
«сінявокая», «блакітнавокая», тлумачыць свой адказ; 
2 балы — дзіця з дапамогай дарослага адказвае 
на пастаўленыя пытанні, этнічна ідэнтыфікуе сябе 
(я — беларус, беларуска); характарызуе Беларусь, 
пры адказах памыляецца, але з дапамогай дарос
лага выпраўляе памылкі; 1 бал — адказы дзіцяці на 
пытанні неканкрэтныя, адказвае няўпэўнена, доўга 
думае; з дапамогай дарослага або дапаможных 
слоў дае няпоўны адказ.

Заданне «Растлумач прыказку»

Мэта: вызначыць узровень уяўленняў дзяцей ад 
5 да 7 гадоў пра найбольш значымыя маральныя 
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каштоўнасці беларусаў, якія знайшлі адлюстраван
не ў прыказках (паказчыкі: дакладнасць, паўната, 
выразнасць уяўленняў пра маральныя каштоўнасці 
беларусаў — дружная сям’я, працавітасць, 
гасціннасць).

Змест методыкі. Растлумач, калі ласка, сэнс 
наступных прыказак: 

«У сям’ю, дзе лад, шчасце дарогу не забы •
вае» (у выпадку ўзнікнення цяжкасцей дарослы 
сам або сумесна з выхаванцам тлумачыць пры
казку: сям’я — самае галоўнае ў жыцці чалавека, у 
сапраўднай сям’і ўсе сябруюць, кожны клапоціцца 
пра іншага); 

«Вось на свеце як бывае — хто працуе, той  •
і мае» (калі чалавек будзе працаваць, то ў яго бу-
дуць і сябры, і дабрабыт. Працавітасць — адна з 
найлепшых якасцей беларусаў);

«Для дарагога госця і вароты насцеж» ( • бе-
ларусы з радасцю сустракалі дарагога госця, 
частавалі самым лепшым). 

Ацэнка вынікаў. Даследчык ставіць 3 балы, 
калі дзіця самастойна тлумачыць сэнс прыказак, 
лагічна выказвае сваю думку, адказ характарызу
ецца эмацыянальнасцю, упэўненасцю; 2 балы — 
тлумачыць сэнс прыказак з дапамогай дарослага, 
стараецца выказаць сваю думку адносна прапа
наваных матэрыялаў, аднак пры адказах дапускае 
памылкі; 1 бал — адказы неканкрэтныя, адказвае 
няўпэўнена, доўга думае, з дапамогай дарослага 
або дапаможных слоў дае няпоўны адказ.

Індывідуальная гутарка  
«Прырода майго краю»

Мэта: вызначыць узровень уяўленняў выха ван
цаў пра прыроду роднага краю (паказчыкі: упэўнена 
называе і характарызуе звяроў, птушак і расліны — 
сімвалы Беларусі, праяўляе да іх цікавасць).

Стымульны матэрыял: ілюстрацыі з выявамі 
зубра, бусла, хвоі, лёну, канюшыны, валошкі.

Змест методыкі. Дзіцяці прапануецца разгле
дзець ілюстрацыі і адказаць на пытанні:

Якая птушка лічыцца сімвалам нашай краіны?  •
Ці знайшоў/знайшла ты яе на малюнках? Якіх яшчэ 
птушак ты ведаеш?

Які звер з’яўляецца сімвалам нашай краіны?  •
Што ты ведаеш пра зубра? Дзе мы можам яго 
ўбачыць?

Якое дрэва лічыцца сімвалам Беларусі? Чаму  •
ты так думаеш?

Ці пазнаў/пазнала ты расліны, якія адлюстра •
ваны на малюнках? 

Як ты лічыш, чаму нашу краіну называюць  •
«блакітнавокай»?

Якая пара года табе найбольш падабаецца? •
Якія казкі пра звяроў і птушак беларускіх  •

лясоў ты ведаеш?
Ацэнка вынікаў. Даследчык ставіць 3 балы, 

калі дзіця самастойна адказвае на пытанні: на
зывае сімвалы Беларусі, тлумачыць, чаму нашу 
краіну называюць «блакітнавокай», успамінае казкі, 

у якіх ідзе гаворка аб звярах і птушках Беларусі; 
адказ дзіцяці характарызуецца ўпэўненасцю, эма
цыянальнасцю; 2 балы — з дапамогай даросла
га адказвае на пастаўленыя пытанні, пры адказах 
дапускае памылкі, але з дапамогай дарослага іх 
выпраўляе; 1 бал — адказы неканкрэтныя, адказ
вае няўпэўнена, доўга думае, з дапамогай дарос
лага або дапаможных слоў дае няпоўны адказ.

Заданне «Знайдзі прадметы-сябры»

Мэта: вызначыць узровень уяўленняў дзяцей 
пра дэкаратыўнапрыкладное мастацтва Беларусі 
(паказчыкі: класіфікуе вырабы па іх прыналежнасці 
да розных відаў дэкаратыўнапрыкладнога мастацт
ва Беларусі, праяўляе да іх цікавасць).

Стымульны матэрыял: карткі з адлюстра
ваннем вырабаў розных відаў дэкаратыўнапры
кладнога мастацтва Беларусі. Па дзве карткі з 
выявамі вырабаў з саломы, керамічных вырабаў, 
выра баў з дрэва і лазы, з вышыванымі і тканымі 
вырабамі.

Змест методыкі. Пакласці ўсе карткі на ста
ле. Звярнуць увагу выхаванца на прыгажосць 
вырабаў. Індывідуальна дзіцяці даецца заданне 
раскласці карткі па жаданні на чатыры групы. Вынікі 
фіксуюцца ў адпаведнасці з прынцыпам, які дзіця 
абрала пры класіфікацыі картак: па прыналежнасці 
да віду дэкаратыўнапрыкладнога мастацтва, па 
матэрыялу, што выкарыстаны, і інш.

Ацэнка вынікаў. Даследчык ставіць 3 балы, 
калі выхаванец самастойна раскладвае карткі 
на чатыры групы ў адпаведнасці з пэўным відам 
дэкаратыўнапрыкладнога мастацтва Беларусі, тлу
мачэнне дзіцяці характарызуецца ўпэўненасцю, 
цікавасцю; 2 балы — дзіця раскладвае карткі на 
чатыры групы, пры тлумачэнні дапускае памылкі, 
але з дапамогай дарослага іх выпраўляе; 1 бал — 
карткі класіфікаваны няправільна, дзіця не можа 
растлумачыць свае дзеянні нават з дапамогай да
рослага.

Эксперыментальная сітуацыя  
«Апрані ляльку»

Мэта: вызначыць узровень уяўленняў выха ван
цаў пра беларускае народнае адзенне і галаўныя 
ўборы (паказчыкі: вылучае беларускае народнае  
адзенне і галаўныя ўборы па характары дэкаратыў
ных элементаў, каляровай гаме, кампазіцыі; пра яў
ляе да іх цікавасць).

Стымульны матэрыял: дзве плоскасныя лялькі 
без верхняга адзення беларус і беларусачка. Кам
плекты адзення ў нацыянальным стылі (спадніца, 
кашуля, фартух; штаны, кашуля, камізэлька; вянок, 
капялюш) і камплекты сучаснага адзення.

Змест методыкі. Перад выхаванцам выкладва
юцца ўсе прадметы адзення і прапануюцца лялькі. 
Даецца інструкцыя: «Разгледзь фігуркі лялек, 
аб’яднай іх у пары. Разгледзь адзенне і падбяры 
яго лялькамбеларусам. Растлумач свой выбар».
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Ацэнка вынікаў. Даследчык ставіць 3 балы, 
калі дзіця ўпэўнена падбірае лялькам адзенне па
трэбнага стылю, самастойна называе прадметы 
мужчынскага і жаночага адзення, галаўныя ўборы, 
тлумачыць свой выбар; 2 балы — падбірае лялькам 
адзенне, называе прадметы мужчынскага і жаноча
га адзення, галаўныя ўборы, але дапускае памылкі, 
з дапамогай дарослага іх выпраўляе; 1 бал — дзіця 
падбірае адзенне, якое не адносіцца да беларуска
га строю, свой выбар растлумачыць не можа.

Індывідуальная гутарка  
«Беларуская кухня»

Мэта: вызначыць узровень уяўленняў дзяцей 
пра беларускую народную кухню (паказчыкі: назы
вае галоўны прадукт на стале беларусаў — хлеб, 
народныя стравы (дранікі, зацірка, бліны, мачанка) 
і напоі (малако, квас, бярозавы сок), тлумачыць, з 
чаго яны гатуюцца).

Змест методыкі. Кожнаму дзіцяці прапануецца 
адказаць на пытанні:

Як ты лічыш, які прадукт з’яўляецца галоўным  •
на нашым стале? Чаму?

Назаві самыя вядомыя беларускія стравы.  •
З чаго іх гатавалі?

Ці ведаеш, што пілі нашы продкі ў спякотнае  •
надвор’е, гарачыню?

Якія народныя стравы гатуюць у вашай сям’і?  •
Ці любіш ты іх?

Успомні казкі, у якіх гаворыцца пра беларускія  •
стравы.

Ацэнка вынікаў. Даследчык ставіць 3 балы, калі 
дзіця самастойна адказвае на пастаўленыя пытанні: 
называе галоўны прадукт на стале беларусаў 
(хлеб), упэўнена тлумачыць сваю думку; называе 
традыцыйныя народныя стравы (дранікі, зацірка, 
бліны, мачанка, булкі) і напоі (малако, бяроза
вы сок, квас); успамінае казкі, у якіх ідзе гаворка 
пра нацыянальныя стравы і напоі («Лёгкі хлеб», 
«Як курачка пеўніка ратавала», «Каток — залаты ла
бок» і інш.). Адказ характарызуецца ўпэўненасцю, 
эмацыянальнасцю; 2 балы — дзіця адказвае на 
пастаўленыя пытанні: называе галоўны прадукт 
(хлеб); называе некаторыя народныя стравы і напоі; 
успамінае казкі, у якіх ідзе гаворка пра народныя 
стравы; пры адказах дапускае памылкі, але з дапа
могай дарослага іх выпраўляе; 1 бал — адказы на 
пытанні неканкрэтныя, адказвае няўпэўнена, доўга 
думае; з дапамогай дарослага або дапаможных 
слоў дае няпоўны адказ.

Эксперыментальная сітуацыя  
«Дай прадмету сучаснае імя»

Мэта: вызначыць узровень уяўленняў дзяцей 
пра традыцыйныя прадметы побыту беларусаў 
(паказчыкі: ідэнтыфікуе старадаўнія і сучасныя 
прадметы побыту беларусаў).

Змест методыкі. Дзіцяці даецца заданне: 
«Я буду называць старадаўнія рэчы, а ты кажы, 

як гэтыя рэчы называюцца сёння: лапці (туфлі, 
боты), каптур (шапка, кепка), лучына (электрычная 
лямпачка), куфар (шафа), люлька (калыска), лава 
(крэсла, табурэт), чыгунок (каструля), печ (пліта). 
Як ты думаеш, для чаго ў хаце была печ?»

Ацэнка вынікаў. Даследчык ставіць 3 балы, 
калі дзіця самастойна ідэнтыфікуе старадаўнія і су
часныя прадметы побыту беларусаў, ведае прызна
чэнне печы ў сялянскай хаце; 2 балы — з дапамо
гай дарослага ідэнтыфікуе старадаўнія і сучасныя 
прадметы побыту беларусаў, тлумачыць прызначэн
не печы ў сялянскай хаце; 1 бал — адказы некан
крэтныя, дзіця доўга думае, з дапамогай дарослага 
або дапаможных слоў дае няпоўны адказ.

Заданне «Знайдзі гаспадарства»

Мэта: вызначыць узровень уяўленняў дзяцей пра 
міфалагічныя вобразы, што выкарыстоўваюцца ў на
родных казках, гульнях (паказчыкі: называе прапана
ваныя міфалагічныя вобразы (лясун, палявік, вадзянік, 
хатнік, Зюзя), апісвае іх, праяўляе цікавасць).

Стымульны матэрыял: пяць картак з ад
люстраваннем міфалагічных персанажаў: лясун, 
палявік, вадзянік, хатнік, Зюзя; тры карткі з адлю
страваннем прыродных краявідаў: лес, поле або 
луг, возера або рака; адна картка з малюнкам хаты; 
адна картка за малюнкам прыроды зімой.

Змест методыкі. Пакласці ўсе карткі на стале. 
Індывідуальна дзіцяці даецца заданне: «Разгледзь 
ўважліва малюнкі. Выберы тыя, на якіх адлюстра
ваны знаёмыя табе персанажы. Назаві іх. Адшукай 
кожнаму з персанажаў сваё “гаспадарства”. Рас
тлумач, чаму ты менавіта так размясціў іх».

Ацэнка вынікаў. Даследчык ставіць 3 балы, калі 
дзіця ўпэўнена раскладвае карткі, з цікавасцю тлу
мачыць сваё рашэнне; 2 балы — з цікавасцю рас
кладвае карткі, пры тлумачэнні дапускае памылкі, 
але з дапамогай дарослага іх выпраўляе; 1 бал — 
карткі класіфікаваны няправільна, дзіця не можа 
растлумачыць свае дзеянні, не праяўляе цікавасці 
да міфалагічных вобразаў.

Заданне «Пазнай свята»

Мэта: вызначыць узровень уяўленняў дзяцей 
пра асноўныя народныя святы (паказчыкі: назы
вае атрыбуты свята, адлюстраваныя на малюнку, з 
цікавасцю апісвае народнае свята).

Стымульны матэрыял: чатыры малюнкі з 
выявамі асноўных атрыбутаў да свят Багач, Каля
ды, Масленіца, Гуканне вясны.

Змест методыкі. Пакласці малюнкі на ста
ле. Індывідуальна дзіцяці прапануецца заданне: 
«Разглядзі ўважліва малюнкі. Выберы тыя, на якіх 
адлюстраваны знаёмыя табе рэчы. Назаві іх. Успомні 
свята, у час якога выкарыстоўваюцца гэтыя рэчы. 
Раскажы, што ты ведаеш пра свята. Ці праводзіцца 
такое свята ў дзіцячым садзе? Як? Ці святкуюцца Ба
гач, Каляды, Масленіца, Гуканне вясны ў цябе дома? 
Якое са свят табе найбольш падабаецца? Чаму?»
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Ацэнка вынікаў. Даследчык ставіць 3 балы, калі 
дзіця ўпэўнена называе свята і атрыбуты да яго, 
упэўнена і эмацыянальна тлумачыць, як яно свят
куецца; 2 балы — дзіця называе свята і атрыбуты 
да яго, пры тлумачэнні дапускае памылкі, але з 
дапамогай дарослага іх выпраўляе; 1 бал — адказы 
неканкрэтныя, доўга думае, прапанаваныя малюнкі 
не выклікаюць цікавасці.

Акрамя таго, у якасці інструментарыю мы разгля
даем назіранне за паводзінамі дзяцей у розных відах 

дзей насці этнакультурнага зместу (гульнявой, мастац
кай, пазнавальнай практычнай, камунікатыўнай), аналіз 
прадуктаў мастацкай дзейнасці выхаванцаў [1].

Такім чынам, прапанаваныя методыкі педа га гіч
най дыягностыкі дазволяць педагогам дашкольнай 
адукацыі, а таксама настаўнікам пачатковых класаў 
эфектыўна выяўляць сфарміраванасць уяўленняў 
пра этнічную культуру беларусаў, адносін да яе ў 
дзяцей ад 5 да 7 гадоў, абапіраючыся на комплекс
ны падыход да этнічнай культуры беларусаў.
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