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У артыкуле раскрываюцца мэта і задачы этнакультурнага выхавання дзяцей дашколь-
нага ўзросту; адзначаецца, што яно непасрэдна звязана з культурна-каштоўнаснымі, 
асобасна-развіваючымі складнікамі акружаючага асяроддзя; са стварэннем жыццёвай 
прасторы дзіцяці дашкольнага ўзросту. 
The article reveals the purpose and objectives of ethno-cultural education of preschool children;  
it is noted that it is directly related to the cultural and value, personal and developmental 
components of the environment; with the creation of the living space of a preschool child. 
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У дашкольным узросце адбываецца фарміраванне асноў нацыянальнай 

самасвядомасці дзяцей, развіваецца пачуццё павагі да прадстаўнікоў іншых 
культур, прывіваецца любоў да айчыннай культуры. 

Фарміраванне ў дзяцей дашкольнага ўзросту нацыянальнай самасвя-
домасці непасрэдна звязана з працэсам  этнакультурнай самаідэнтыфікацыі асобы. 
У сувязі з гэтым адным з вызначальных накірункаў  дашкольнай адукацыі высту-
пае этнакультурнае выхаванне дзяцей дашкольнага ўзросту. 

Праблема выхавання асобы на аснове гісторыка-культурнай спадчыны 
прыцягвала ўвагу многіх педагогаў і метадыстаў. На неабходнасць выкарыстан-
ня ў рабоце з дзецьмі народнага вопыту ўказвалі ў сваіх працах Я. А. Каменскі, 
В. А. Сухамлінскі, К. Д. Ушынскі і інш. Застаеццца актуальнай яна і на пачатку 
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ХХІ стагоддзя. На сёняшні дзень этнакультурнае выхаванне дзяцей дашкольнага 
ўзросту ў Беларусі з’яўляецца прадметам вывучэння Л. М. Варанецкай, Д. М. Ду-
бінінай, А. В.Кахноўскай, Л. Я. Ніканавай, Н. С. Старжынскай і інш.  

Мы разглядаем этнакультурнае выхаванне як мэтанакiраваны працэс фар-
мiравання ў дзіцяці нацыянальна-культурнага аблiчча на аснове прыняцця iм 
каштоўнаснага iдэалу роднай культуры; станаўленне каштоўнасных арыенцiраў 
дзiцяцi i спосабаў яго ўзаемадзеяння з сацыякультурным акружэннем.  

Што да структуры этнакультурнага выхавання дзіцяці, то яна ў адпавед-
насці з аналізам праведзеных па дадзенай праблеме даследаванняў,  ўтрымлівае 
такія кампаненты як: каштоўнасна-арыентацыйны (выбар каштоўнасных арыен-
цiраў, якiя вызначаюць адносiны дзiцяцi да навакольнага асяроддзя); рэфлексіўны 
(асэнсаванне дзецьмi свайго вопыту адносiн i пабудова ўласнай iндывiдуальнай 
карцiны свету); дзейнасны (пражыванне дзiцем уласнай iндывiдуальнай карцiны 
свету ў актыўным пераўтварэннi навакольнай рэчаiснасцi).  

У якасці прынцыпаў этнакультурнага выхавання вызначым прынцып  
культураадпаведнасцi, прынцып гуманiстычнай арыентацыi выхавання, прын-
цып выхоўваючага культурнага асяроддзя, прынцып суб’ектнасцi ў выхаваннi.  

Акрэсліваючы змест этнакультурнага выхавання дзіцяці мы выдзяляем ў ім 
такія тры напрамкі, як: народазнаўства, краязнаўства, народнае мастацтва.  

Канцэптуальнай асновай выбару мэты этнакультурнага выхавання з'яў-
ляецца ідэя выхавання дзіцяці як асобы, якая ўключана ў айчынную культурную 
традыцыю (С. І. Гесэн, І. А. Ільін, К. Д. Ушынскі). 

Менавіта мэтанакіраванае фарміраванне базісных кампанентаў асобы, якія 
забяспечваюць станоўчае ўключэнне дзіцяці ў культуратворчую дзейнасць выс-
тупае ў якасці мэты этнакультурнага выхавання дзяцей дашкольнага ўзросту. 

Што да задач, то да іх, перш за ўсё, адносіцца ідэнтыфікацыя дзяцей да-
школьнага ўзросту ў этнакультурным асяроддзі і авалоданне імі агульначалаве-
чымі каштоўнасцямі (пры ўмове авалодання беларускай мовай). Асаблівае зна-
чэнне такі кірунак працы набывае ў сувязі з тым, што навучанне беларускай 
мове ў нашай краіне ажыццяўляецца ў спецыфічнай сацыялінгвістычнай сітуа-
цыі, якую можна ахарактарызаваць як руска-беларускае блізкароднаснае двух-
моўе. Беларуская мова толькі пачынае займаць месца роднай мовы і паступова 
становіцца не толькі мовай памяці і этнічнай ідэнтыфікацыі, але і  на самой справе – 
мовай душы. Менавіта беларуская мова вызначае сабой адначасова і змест, і сродкі 
духоўнага развіцця дзіцяці, яго далучэння да агульначалавечых і нацыянальных 
каштоўнасцяў. Родная мова дапамагае дзіцяці ўвайсці ў навакольны свет, стаць 
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сапраўдным грамадзянінам акружаючай  яго культурнай прасторы. Авалоданне 
выхаванцамі беларускай мовай як сродкам зносін звязана з адначасовым 
вывучэннем культуры беларусаў.  

Паводле Н. С. Старжынскай, мова з’яўляецца ўніверсальным сродкам аб’ек-
тывацыі зместу як індывідуальнай свядомасці, так і культурнай традыцыі, выс-
тупае як складнік культуры і як яе прылада [5].   

На нашу думку, найбольш зручным сродкам, які дазваляе ўвесці дзіця 
ў атмасферу жывога слова з’яўляецца  вусная народная творчасць. 

Другой задачай этнакультурнага выхавання дзяцей дашкольнага ўзросту 
выступае іх арыентацыя на традыцыйныя духоўныя каштоўнасці, дзе вызна-
чальнымі з'яўляюцца суадносіны і ўзаемадзеянне агульначалавечага і этнакуль-
турнага, выхаванне дзіцяці як асобы, якая ўключана ў айчынную культурную 
традыцыю. Уключэнне дзіцяці ў айчынную культурную традыцыю накіравана на 
станаўленне ў яго асэнсавана правільных адносін да навакольнага свету ва ўсёй 
яго разнастайнасці, да людзей, якія ствараюць на аснове багаццяў навакольнага 
свету матэрыяльныя або духоўныя каштоўнасці, на фарміраванне ў дзіцяці ад-
носін да сябе як абавязковай часцінкі рукатворнага свету і свету прыроды.  

Пры гэтым арыентацыя выхаванцаў на традыцыйныя духоўныя каштоў-
насці прадугледжвае прытрымліванне прынцыпа адзінства і ўзаемадзеяння 
беларускага і агульнасусветнага, выхавання ў традыцыях айчыннай народнай 
культуры і яе узаемасувязяў з іншымі культурамі. 

Трэцяй задачай з'яўляецца педагагічная падтрымка дзяцей дашкольнага 
ўзросту ў іх духоўна-маральным самавызначэнні. Этнакультурнае выхаванне як 
сістэмаўтваральнае звяно адукацыйнага працэсу арыентавана на фарміраванне 
самавызначэння дзіцяці, якое расце ў зменлівай сацыякультурнай рэальнасці, 
ажыццяўляецца шляхам асобасна значнага выбару гэтым дзіцем каштоўнасных 
арыентацый і спосабаў узаемадзеяння з сацыякультурным акружэннем. Нацыя-
нальна-культурнае, духоўна-маральнае самавызначэнне дзяцей дашкольнага ўз-
росту звязана з іх далучэннем да айчыннай культурнай традыцыі, якая звязаная 
з культуратворчай функцыяй дзяцінства. Своеасаблівасць далучэння дзіцяці да 
айчыннай культурнай традыцыі вызначаецца перавагай эмацыйнай сферы ў ста-
наўленні каштоўнасных арыентацый дашкольніка, вобразна-дзейнаснай прад-
стаўленасцю яго карціны свету (В. Т. Кудраўцаў). 

Чацвёртая задача прадугледжвае кіраўніцтва станаўленнем адносін дзяцей 
дашкольнага ўзросту з сацыякультурным асяроддзем праз пераўтварэнне ася-
роддзя адукацыйнай установы ў выхаваўчую прастору. Культурна ўзбагачанае 
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асяроддзе спрыяе развіццю самастойнасці, камунікатыўнасці, добразычлівасці, 
шчырасці выхаванцаў, выхаванню пачуцця іх асабістай годнасці. Узбагачэнню 
ўяўленняў дзяцей пра беларускую культуру спрыяе іх сістэматычнае, пасля-
доўнае знаёмства з традыцыямі, звычаямі, абрадамі беларускага народа; нормамі 
паводзін і этыкету; адметнасцю побыту; народнага касцюма; музыкальнымі 
інструментамі, народнымі святамі. Адначасова выхавальнік дашкольнай адука-
цыі стварае ўмовы для самаразвіцця дзіцяці, спрыяе набыццю ім вопыту творчай, 
пошукавай дзейнасці, развіццю умення актуалізаваць раней набытыя ўяўленні. 
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