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У сучасным полікультурным глабалізаваным свеце, які характарызуецца моцным 

узаемапранікненнем культур (нярэдка з штучным навязваннем чужародных элементаў), 

надзвычай важным з’яўляецца захаванне традыцыйных нацыянальна-культурных 

каштоўнасцей, маральна-этычных норм і светапоглядных установак беларусаў. Недапушчэнне 

“размывання” нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў магчыма толькі праз апірышча на 

нацыянальна-культурную спадчыну беларусаў, у якой адну з вядучых роляў, бясспрэчна, 

адыгрывае родная мова ў цэлым і здабыткі яе вуснай народнай творчасці ў прыватнасці. 

Менавіта на сучасным этапе развіцця адукацыйнага працэсу этнапедагагічныя ідэі і сродкі 

могуць стаць тым падмуркам, на якім паспяхова будзе развівацца нацыянальная сістэма 

навучання і выхавання. Важнасць выкарыстання аўтэнтычнай народнай творчасці ў працэсе 

сацыялізацыі асобы падкрэсліваецца ў навуковых працах такіх вядомых беларускіх вучоных, як 

Г.П. Арлова, В.С. Болбас, К.В. Гаўрылавец, Э.С. Дубянецкі, У.М. Конан, А.Л. Міхайлава і інш. 

Этнапедагагічныя ідэі беларускага народа, скіраваныя на падрыхтоўку падрастаючага 

пакалення да працы, фарміраванне маральна-валявых рыс характару, развіццё розуму, клопат 

пра здароўе, прывіццё любові да Радзімы, развіццё эстэтычнага густу, відавочна, яшчэ больш 

актуалізуюцца ў малодшым школьным узросце, бо ў гэтым перыядзе па сутнасці закладваюцца 

жыццёвыя каштоўнасныя арыенціры і пачынае фарміравацца нацыянальная самаідэнтычнасць [1]. 

Матэрыял і метады. У працэсе даследавання намі былі прааналізаваны падручнікі па 

беларускай мове і літаратуры для 4 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і 

рускай мовамі навучання (Свірыдзенка В.І. “Беларуская мова” для 4 класа. – Мн.: Нацыянальны 

інстытут адукацыі. – 2018; Жуковіч М.В. “Літаратурнае чытанне” для 4 класа. – Нацыянальны 

інстытут адукацыі. – 2018) на прадмет колькасных суадносін і жанрава-відавай разнастайнасці 

твораў вуснай народнай творчасці беларусаў, а таксама скіраванасці фальклорнага матэрыялу 

на фарміраванне нацыянальнай ідэнтычнасці дзяцей малодшага школьнага ўзросту. 

Вынікі і іх абмеркаванне. У выніку было зафіксавана 218 адзінак вуснай народнай 

творчасці беларусаў, якія размяркоўваюцца па адпаведных жанрах наступным чынам: прыказкі – 

134 адзінкі (61,5% ад агульнай колькасці фальклорных адзінак у прааналізаваных падручніках), 

загадкі – 56 (25,7%), казкі – 10 (4,6%), уласна фразеалагізмы – 8 (3,7%), легенды і паданні –  

4 (1,8%), калыханкі – 2 (0,9%). Астатнія жанры вуснай народнай творчасці (народныя песні, 

прыкметы і г.д.) прадстаўлены адзінкавымі прыкладамі. Варта адзначыць, што з пункту 

гледжання агульных колькасных суадносін адзінкі вуснай народнай творчасці размешчаны ў 

падручніках па “Беларускай мове” і “Літаратурным чытанні” адносна раўнамерна:  

122 фальклорныя адзінкі ўжыты ў падручніку па мове і 96 – у падручніку па літаратуры (56% і 

44% адпаведна). Але з пункту гледжання жанравага напаўнення паміж імі назіраюцца істотныя 

разыходжанні. У падручніку па “Літаратурным чытанні” адзінкі вуснай народнай творчасці 

размеркаваны па жанрах наступным чынам: прыказкі – 44 адзінкі (45,8% ад агульнай колькасці 

фальклорных адзінак у падручніку), загадкі – 29 (30,2%), казкі – 10 (10,4%), легенды і паданні – 

4 (4,2%), калыханкі – 2 (2,1%). У падручніку па “Беларускай мове” жанравая разнастайнасць па 

сутнасці звужаецца да двух відаў, на якія прыходзіцца больш за 92% усяго фальклорнага 

матэрыялу, – прыказкі – 90 адзінак (73,8%) і загадкі – 27 адзінак (18,9%). Астатнія жанры 

фактычна адсутнічаюць, выключэнне складае адна народная песня. Такая жанравая 

абмежаванасць, відаць, тлумачыцца тым, што малыя формы вуснай народнай творчасці 

(прыказкі, загадкі) больш прыдатныя для аналізу граматычных асаблівасцей беларускай мовы, 

на якія, у першую чаргу, скіраваны вучэбны матэрыял падручніка для 4 класа. 

На фарміраванне нацыянальнай ідэнтычнасці малодшых школьнікаў, безумоўна, 

найбольш актыўна працуюць фальклорныя адзінкі, прама скіраваныя на выхаванне 

патрыятызму, любові да сваёй роднай зямлі, малой радзімы, усведамлення неабходнасці яе 
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абароны (“Адна ў чалавека маці, адна ў яго і Радзіма”, “Бацькаўшчыны не купляюць і не 

прадаюць”, “Найлепшая вадзіца з роднай крыніцы”, “Дзе нарадзіўся, там і прыгадзіўся”, 

“Усякай птушцы сваё гняздо міла”, “Смела ідзі ў бой – Радзіма за табой”, “Той перамагае, 

хто ў бядзе са сваёй зямелькі не ўцякае” і інш.). Пры гэтым шмат якія фальклорныя адзінкі, 

прадстаўленыя ў прааналізаваных падручніках, вобразна, але не двухсэнсоўна 

супрацьпастаўляюць паняцці “сваё” і “чужое”, закладваючы ў свядомасці дзіцяці асновы 

нацыянальнай прыналежнасці (напрыклад, “Родная зямля мякчэйшая за чужую пярыну”, “На 

чужой старонцы і на печы холадна”, “На чужой старане і вясна не красна”, “Дзе сасна не 

стаіць, а ўсё свайму бору шуміць”, “У родным лесе і куст родны” і інш.). 

Усведамленне сябе часткай беларускай прасторы выразна фарміруецца ў малодшых 

школьнікаў і пры засваенні фальклорных адзінак, якія ўтрымліваюць у сваім складзе ці змесце 

разнастайныя беларускія анамастычныя найменні. Найперш гэта датычыцца геаграфічных 

назваў (тапонімаў), якія дапамагаюць дзіцяці суаднесці паняцце “Радзіма” з канкрэтнай 

тэрыторыяй як адной з першасных прымет нацыі і самастойнай дзяржавы (напрыклад, легенда 

“Беларусь”, паданне “Горад з белаю вежай” пра Камянец, казка “Пошук радаводных крыніц” 

пра Палессе і палешукоў, калыханка “Пайшоў Лёнік у лясок, знайшоў сабе паясок слуцкае 

работы” і пад.). 

Сур’ёзны патэнцыял для фарміравання ў дзяцей малодшага школьнага ўзросту 

беларускай самаідэнтычнасці мае нацыянальна адметная (у першую чаргу, у дачыненні да 

рускай мовы) лексіка, прадстаўленная ў адзінках вуснай народнай творчасці (дбанне, грэбля, 

калатнеча, дзіда, зухаваты, быльнёг, кузурка, размысна, выспа, цурацца, аблавушка і г.д.). Так, 

слушным падаецца метадычны прыём, калі ў загадках з “рассыпаных” літар неабходна знайсці і 

скласці нацыянальна адметнае слова-адгадку (напрыклад, “Ляціць без крыл, бяжыць без ног, 

плыве без ветразя” – хмара, “Чырвонае карамысла праз рэчку павісла” – вясёлка, “Днём акно 

разбіта, а за ноч устаўлена” – лёд у палонцы, “Ходзяць чужымі нагамі, мяч адбіваюць 

насамі” – чаравікі і г.д.). 

Варта зазначыць, што нацыянальная ідэнтычнасць не зводзіцца толькі да прамых 

этнічных маркераў. Усведамленне прыналежнасці да беларускай нацыі ў дзяцей малодшага 

школьнага ўзросту можа фарміравацца і на падставе засваення імі (праз сродкі фальклору ў 

тым ліку) такіх традыцыйных для беларускага народа маральна-духоўных каштоўнасцей і рыс 

нацыянальнага характару, як памяркоўнасць і разважлівасць (“Жыццё пражыць – не поле 

перайсці”, “Кожны чалавек – свайго шчасця каваль”, “Чужым розумам не пражывеш”), 

гасціннасць (“За агульным сталом яда смачнейшая”, “Апошняму госцю ці многа, ці мала”), 

працавітасць (“Яна зроду не падводзіць, тых, хто з ёю у дружбе ходзіць, павыводзіць тых у 

людзі, хто яе з маленства любіць”, “Праца чалавека трымае і ўзбагачае”, “Гультая зямля не 

любіць, “Трэба нахіліцца, каб з ручая напіцца”, “Лежачы хлеба не дабудзеш”, “Хто з 

маладосці працуе, той у старасці не шкадуе”) , павага да бацькоў (“Родную маці нікім не 

заменіш”, “Птушка рада вясне, а дзіця маці”, “Шануў бацьку з маткай: другіх не знойдзеш”), 

талерантнасць (“Як ты да людзей, так і людзі да цябе”, “Хто толькі сам сябе любіць, таго 

ніхто не любіць”), калектывізм (“Што аднаму з цяжкасцю даецца, тое калектывам лёгка 

бярэцца”, “Аднымі рукамі не многа зробіш”), праўдзівасць (“Праўда даражэйшая за грошы”, 

“У няпраўды ногі кароткія”, “Адзін раз зманіш – другі не павераць”, “Не той друг, хто мёдам 

мажа, а той, хто праўду кажа”), стрыманасць і абачлівасць (“Не зведаўшы броду, не сунься ў 

воду”, “Не спяшайся языком, а спяшайся справай”) і інш. 

Заключэнне. Аналіз дзейных падручнікаў па беларускай мове і літаратуры для 4 класа 

засведчыў дастаткова высокі колькасны паказчык прадстаўленых твораў вуснай народнай 

творчасці, у цэлым багатую жанрава-відавую разнастайнасць фальклорных адзінак у 

падручніку па “Літаратурным чытанні” і аб’ектыўную абмежаванасць у падручніку па 

“Беларускай мове”, а таксама істотны этнапедагагічны патэнцыял сродкаў беларускага 

фальклору для фарміравання нацыянальнай ідэнтычнасці дзяцей малодшага школьнага ўзросту. 
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