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Валерый БОЛБАС. Этнакультурны падыход да адукацыі: сутнасць і функцыі. У артыкуле раскрываюцца сутнасныя і функ-
цыянальныя характарыстыкі этнакультурнага падыходу да адукацыі, паказваецца яго месца ў глабалізацыйных працэсах 
сучаснасці і гарманізуючая роля ў вырашэнні задач полікультурнага выхавання, абгрунтоўваецца неабходнасць яго вы-
карыстання ў сучаснай адукацыйнай палітыцы Рэспублікі Беларусь.
Ключавыя словы: падыход, этнакультурнасць, этнакультурны падыход, этнакультурная адукацыя, этнакультурнае выха-
ванне.

Valery BOLBAS. Ethno-cultural approach to education: Essence and functions. The article reveals the essence and functions 
of the ethno-cultural approach to education, shows its place in globalization processes of today and its harmonizing role in 
addressing the problems of multicultural education. The article substantiates the need to use this approach in the education 
policy of the Republic of Belarus.
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У Нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на перыяд да 2030 года 
адзначаецца, што на гэтым кірунку ў нашай краіны ў доўгатэрміновай перспектыве маюцца рэальныя рызыкі 

зніжэння яе пазіцыі і ролі ў сусветнай супольнасці, звязаныя з сучаснымі тэндэнцыямі і выклікамі глабальнага 
развіцця чалавецтва. Існуе фактычная небяспека растварэння перш за ўсё сацыяльна-культурнай самабытнасці бе-
ларускага народа ў віры глабалізацыі, інтэрнацыяналізацыі і міжнароднай інтэграцыі, характэрных для многіх сфер 
трансфармацыі грамадства. Адной з найважнейшых умоў, што перашкаджае такому працэсу, з’яўляецца гарманізацыя 
нацыянальна-этнічных і полікультурных зносін, захаванне і падтрымка гуманістычных традыцый і культур кожнага на-
рода і пазітыўных тэндэнцый глабалізацыі свету. Сёння як ніколі актуальнае сцвярджэнне, што шлях да агульнасусвет-
най, планетарнай культуры ляжыць праз уразуменне і развіццё ўласнай нацыянальнай культуры. Яго справядлівасць 
грунтуецца ў тым ліку і на агульнафіласофскім прынцыпе адзінства агульнага, адзінкавага і асаблівага. Непасрэдна 
чалавек у гэтым працэсе ўяўляе галоўную мэту, і ён жа з’яўляецца ключавым фактарам, які гарантуе яе дасягненне. 
А як вядома, сацыялізацыя асобы найбольш паспяхова праходзіць праз працэс яе этнанацыянальнай ідэнтыфікацыі. 
Невыпадкова чалавечы патэнцыял у Нацыянальнай стратэгіі стаіць на першым месцы сярод галоўных дэтэрмінант 
устойлівага развіцця краіны [1, c. 15]. І ў сваю чаргу менавіта адукацыя праз этнакультурную скіраванасць павінна 
ў значнай ступені забяспечыць рашэнне гэтай задачы. У народа Беларусі нацыянальная адукацыя традыцыйна 
з’яўляецца адной з найвышэйшых каштоўнасцей і таму ёй па сілах выкананне такой задачы.

Наогул, этнакультурная накіраванасць уяўляе мэтанакіраваную засяроджанасць на ўсіх пытаннях культуры, ха-
рактэрных для канкрэтнага этнасу. У адукацыі яна знаходзіць адлюстраванне ў змястоўна-мэтавым і працэсуальна-
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метадычным кампанентах. Навуковец А.М. Салаватава лічыць, што этнакультурная накіраванасць – гэта такая харак-
тарыстыка адукацыі, якая паказвае, у якой меры адукацыйныя мэты, задачы, змест, тэхналогіі выхавання і навучання 
арыентаваны на развіццё і сацыялізацыю асобы як суб’екта этнасу і як грамадзяніна шматнацыянальнай дзяржавы, 
здольнай да самавызначэння ва ўмовах сучаснай сусветнай цывілізацыі [2, c. 60–61]. Відавочна таксама, што ў сваю 
чаргу ідэнтыфікацыя асобы адбываецца праз уключэнне апошняй у працэсы сацыялізацыі і інкультурацыі, што 
спрыяюць не толькі далучэнню цяперашніх пакаленняў да этнакультурнай спадчыны, але і захаванню самой куль-
туры этнасу, яго базавых каштоўнасцей, якія складаюць генетычны код духоўнай сілы нацыі. Асновай фарміравання 
этнічнай ідэнтычнасці асобы як неабходнага фактару яе сацыялізацыі з’яўляецца культура роднага этнасу, якая 
выконвае ролю адной з досыць эфектыўных перашкод для дэструктыўнага ўздзеяння знешніх глабалізацыйных 
выклікаў сучаснасці.

Варта асабліва падкрэсліць, што этнакультурная накіраванасць адукацыі пры дамінантнай арыентацыі на па-
глыбленае засваенне монакультуры зусім не павінна весці да замкнёнасці, ізаляцыі ад іншых культур, а то і зусім іх 
ігнаравання. У адрозненне ад полікультурнай адукацыі, якая абапіраецца на раўназначнасць вывучэння розных культур, 
тут пераважае арыенцір на паглыбленае пазнанне пэўнай этнічнай культуры, але пры гэтым агульны вектар развіцця 
чалавека і грамадства накіраваны ад культуры свайго народа да культур іншых народаў. Традыцыйныя каштоўнасці, 
якія ўзбагачаюць этнанацыянальную матэрыяльную і духоўную культуру народа, у гістарычнай сацыядынаміцы маюць 
тэндэнцыі замацавання асаблівага і трансфармацыі ва ўніверсальнае. Нельга не пагадзіцца з расійскім даследчыкам 
Т.М. Грынявецкай, якая гаворыць, што этнакультурнасць выступае важнай умовай прыроднага і сацыяльнага развіцця 
чалавека, якія забяспечваюць яго інтэграцыю ў сусветную культурную і адукацыйную прастору [3, c. 100]. Такім чы-
нам, этнакультурная адукацыя лагічна паўстае часткай полікультурнай, і спробы іх супрацьпастаўлення, што часам 
сустракаюцца сёння, уяўляюцца беспадстаўнымі і неправамернымі. Абсалютна абгрунтавана яе калега А.Б. Афанасьева 
сцвярджае, што культурны складнік у полікультурным адукацыйным асяроддзі, які спрыяе захаванню цэнтраімклівых 
сіл, ураўнаважвае цэнтрабежныя сілы глабалізацыйных працэсаў» [4, c. 143]. Тым самым этнакультурная адукацыя вы-
конвае істотную стабілізуючую ролю ў многіх сферах жыцця чалавека і грамадства. Яна выклікана да жыцця дынамікай 
і напрамкамі развіцця цывілізацыі апошніх дзесяцігоддзяў папярэдняга тысячагоддзя і як педагагічнае паняцце 
з’явілася толькі ў канцы ХХ стагоддзя.

Этнакультурная адукацыя апрыёры будуецца на традыцыйных каштоўнасцях культуры этнасу і яго педагагічных 
дасягненнях. Гістарычна для ўсходніх славян духоўна-маральны кампанент адукацыі заўсёды пераважаў над любымі 
іншымі. Гэта яшчэ адзін аргумент на карысць таго, каб больш шырока трактаваць само паняцце «адукацыя», бо 
нярэдка пад адукацыяй разумеюць толькі працэс і вынік навучання. Напрыклад, «Словарь социального педагога 
и социального работника» пад рэдакцыяй І.І. Калачовай падае адукацыю як працэс засваення ведаў, навучанне, 
асвета, а таксама сукупнасць ведаў, атрыманых у выніку сістэматычнага навучання [5, с. 102]. Варта адзначыць, што 
навучанне і выхаванне штучна разрываюцца на два асобныя працэсы, па сутнасці, толькі ў педагагічнай навуцы з 
мэтай больш глыбокага і дэталёвага вывучэння двух складнікаў адзінага цэлага. З такой нагоды гэты адзіны працэс 
называюць выхаваннем у шырокім сэнсе, што ўбірае ў сябе навучанне і выхаванне ў вузкім сэнсе, якія ў паўсядзённай 
практыцы мы называем проста навучаннем і выхаваннем. Адукацыя тады лагічна паўстае як працэс і вынік выха-
вання ў шырокім сэнсе і не замыкаецца толькі на навучанні. Таму тэрмін «этнакультурная адукацыя» ўключае ў сябе 
этнакультурнае навучанне і этнакультурнае выхаванне. І сёння такой адукацыі трэба адводзіць належнае месца. 
Нельга не пагадзіцца з думкай многіх навукоўцаў, што калі педагогіка будзе ігнараваць нацыянальныя, культурныя 
асаблівасці і рэалізоўваць толькі нейкія ўніверсальныя для ўсіх правілы навучання і выхавання, то яна будзе бес-
паспяховай... [6, с. 56–57].

Такое стаўленне да этнакультурнай адукацыі абумовілі ўзнікненне і дынамічнае развіццё этнакультурнага па-
дыходу да адукацыі ў цэлым з унясеннем карэктыў у яго змястоўна-мэтавы і методыка-працэсуальны кампаненты. 
Сёння многія беларускія навукоўцы (Л.М. Варанецкая, І.І. Калачова, А.Ю. Лозка, Н.С. Старжынская, Л.М. Таранцей і інш.) 
акцэнтуюць увагу на этнакультурным складніку адукацыі. Непасрэдна тэарэтыка-метадалагічныя асновы этнакуль-
турнага падыходу да адукацыі прадстаўлены ў працах расійскіх даследчыкаў А.Б. Афанасьевай, Я.В. Бандарэўскай, 
Г.Н. Волкава, Я.П. Жыркова, Л.П. Карпушынай, В.А. Мікалаева, А.Б. Панькіна, А.М. Салаватавай, М.Г. Тайчынава, В.К. Ша-
павалава, Т.Я. Шпікалавай і інш. Адзначаючы складанасць, аб’ёмнасць паняцця, большасць даследчыкаў даюць яму 
агульную характарыстыку, часта разглядаюць яго як пэўную сукупнасць адпаведных прынцыпаў. Так, Л.М. Карпушына, 
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якая прапанавала ў доктарскай дысертацыі вызначэнне паняцця на дэфініцыйным узроўні, сцвярджае: «Этнакуль-
турны падыход да адукацыі і сацыялізацыі навучэнцаў агульнаадукацыйных устаноў – гэта сукупнасць прынцыпаў 
этнакультурнасці, прыродападобнасці, культуратворчасці, дыялогу культур, талерантнасці, якія рэалізуюцца ў аду-
кацыйным працэсе» [7, с. 10].

Аўтар прапануе і больш разгорнутую трактоўку гэтага паняцця, канстатуючы, што этнакультурны падыход да 
адукацыі – гэта падыход, які абапіраецца на прынцыпы этнакультурнасці, дыялогу культур, культуратворчасці, 
талерантнасці, сувязі адукацыі з этнакультурна-асветніцкай практыкай і этнакультурным асяроддзем; заснаваны на 
ўліку ключавых этнакультурных традыцый у адукацыі з мэтай фарміравання этнакультурнай асобы ў ходзе сацыялізацыі 
і інкультурацыі, што валодае развітай этнічнай самасвядомасцю, этнакультурнай ідэнтычнасцю, асобаснай этнічнай 
культурай, талерантнасцю і базавымі сацыякультурнымі ідэнтычнасцямі (грамадзянскай, канфесіянальнай), здоль-
най да ўспрымання і рэтрансляцыі этнакультуры, да міжэтнічных і міжкультурных зносін [8, с. 65]. Тут яна свядома 
адмяжоўваецца ад раскрыцця сутнасці паняцця «падыход», канцэнтруючы ўвагу на змястоўным баку этнакультурнасці 
асобы.

Непасрэдна паняцце «падыход» моўныя слоўнікі, як правіла, сінанімізіруюць з паняццем «метад», «спосаб». Так, 
«Толковый словарь русского языка» С.І. Ожагава слова «падыход» тлумачыць як сукупнасць прыёмаў, спосабаў (ва 
ўздзеянні на каго-н., на што-н., у вывучэнні чаго-н., у вядзенні справы) [9, с. 980]. Вядома, звядзенне ў навуцы падыходу 
да метаду будзе не зусім правільным. Метад выступае ў якасці дастаткова выверанага шляху, вызначанага спосабу 
вырашэння праблемы. Падыход жа ўяўляе сабой базіснае ўтварэнне, на якое абапіраюцца і метады, і прынцыпы, і 
сродкі і аб’ядноўваюцца пры гэтым у канкрэтную гнасеалагічную цэласнасць.

Аналізуючы шматлікія ўжыванні ў педагагічнай тэорыі і практыцы паняцця «этнакультурны падыход», варта адзна-
чыць, што яго трактоўка цалкам апраўдана часта выходзіць за рамкі і прынцыпу, і метаду. Ён можа таксама ўключаць 
у сябе прыкметы спосабу, набору правіл, прыёмаў, метадаў, можа ўвасабляць асаблівую мэтанакіраванасць усёй 
дзейнасці або асобных яе кампанентаў. Часцей за ўсё яго разглядаюць як зыходны, стратэгічны прынцып, сукупнасць 
некалькіх прынцыпаў, ідэй або метадаў, зыходную пазіцыю, ключавое становішча, якое складае аснову адпаведнай 
дзейнасці. А.І. Пургіна падкрэслівае яго метадалагічную значнасць і заключае: «Тэрмін „падыход“ выкарыстоўваецца 
для абазначэння сукупнасці ідэй, прынцыпаў, метадаў, якія ляжаць у аснове вырашэння праблем. Падыход – гэта 
метадалогія вырашэння праблемы, якая раскрывае асноўную ідэю, сацыяльна-эканамічныя, філасофскія, псіхолага-
педагагічныя перадумовы, мэты, прынцыпы, этапы дасягнення мэтаў» [10, с. 8].

Прафесар А.Ю. Пятроў вылучае ў структуры падыходу як цэласнай з’явы два ўзроўні: канцэптуальна-тэарэтычны – 
уключае базавыя канцэптуальныя палажэнні, ідэі і прынцыпы, якія выступаюць гнасеалагічнай асновай дзейнасці, што 
ажыццяўляецца з пазіцый і ў рамках гэтага падыходу, з’яўляюцца ядром яе ўтрымання; працэсуальна-дзейнасны – за-
бяспечвае распрацоўку і выкарыстанне мэтазгодных, адэкватных яе канцэптуальна-арыентаванаму зместу спосабаў 
і форм ажыццяўлення такой дзейнасці [11, с. 54–58]. 

Такім чынам, сэнсавае напаўненне толькі слова «падыход» у паняцці «этнакультурны падыход» убірае ў сябе 
сутнасныя характарыстыкі прынцыпаў, метадаў, набору правіл, мэтавых установак і іншых механізмаў арганізацыі 
практычнай і тэарэтычнай дзейнасці. Змястоўныя ж адценні першага слова – «этнакультурны» – хоць і больш вы-
разныя, але не менш шырокія, бо яны адлюстроўваюць усё, што звязана з матэрыяльнай і духоўнай спадчынай 
этнасу. Таму больш поўная, гнасеалагічна цэласная фармулёўка паняцця «этнакультурны падыход» яшчэ чакае 
свайго аўтара.

Генезіс тэарэтычных асноў этнакультурнага падыходу ў сусветным гісторыка-педагагічным працэсе напрамую звяза-
ны з абгрунтаваннем прынцыпу культуразгоднасці сусветнавядомым нямецкім педагогам XIX стагоддзя А. Дзістервегам, 
які лічыў, што ў выхаванні неабходна ўлічваць ўмовы месца і часу пражывання выхаванца, г. зн. адпаведную культу-
ру, ад чаго непасрэдна залежаць усе складнікі адукацыйнага працэсу. Самааддана выступаў за стварэнне ў краіне 
ўласнай нацыянальнай сістэмы выхавання, якая адпавядае народнай ментальнасці, вялікі рускі педагог К.Д. Ушынскі 
і з гэтай нагоды пісаў: «Як нельга жыць па ўзоры іншага народа, якім бы правыбным ні быў гэты ўзор, сапраўды гэтак 
жа нельга выхоўваць па чужой педагагічнай сістэме, якой бы стромкай і абгрунтаванай яна ні была. Кожны народ у 
гэтых адносінах павінен абапірацца на свае ўласныя сілы» [12, с. 120]. Вучоны пераконваў у неабходнасці выхавання 
чалавека на роднай культуры і лічыў непрымальным бяздумнае капіраванне чужога вопыту, бо ў справе грамадскага 
выхавання перайманне ў іншага народа вывядзе абавязкова на лжывую дарогу [12, с. 47].
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Педагагічнай навукай назапашаны значны аб’ём ведаў, якія развіваюць і паглыбляюць разуменне і выкарыстанне 
прынцыпу культуразгоднасці. Шмат у чым, абапіраючыся на яго палажэнні, сёння абгрунтаваны ў якасці самастойна 
значных наступныя прынцыпы: этнакультурнасці, этнакультуразгоднасці, культуратворчасці, талерантнасці, дыялагізму, 
сувязі адукацыі з этнакультурнай асветніцкай практыкай і этнакультурным асяроддзем і інш. Даказана, што паводле 
сваёй прыроды этнічная свядомасць палітычна нейтральная, такую накіраванасць яна набывае пад уплывам у асноўным 
некаторых суб’ектыўных фактараў, а пры гіпертрафіраваных падыходах можа даходзіць да ўзроўню этнацэнтрызму, 
этнічнай гіперідэнтычнасці. Таму перад этнакультурнай адукацыяй ставіцца задача пераадолення адчужэння асобы 
ад культурна-гістарычнай спадчыны свайго народа, а таксама недапушчэнне шавінізму, нацыянальнай фанабэрыі, 
ксенафобіі ў любых іх праявах і формах.

Аналіз навуковай, навукова-метадычнай літаратуры і практычнага вопыту дазваляе сцвярджаць, што этнакультурны 
падыход да адукацыі ў якасці аднаго са шматлікіх складнікаў педагагічных ведаў і выхаваўчага вопыту ў цэлым мае 
наступныя функцыі: 

– аналітычная – забяспечвае агульнатэарэтычнае абгрунтаванне сутнасці, прычынна-следчых сувязей этнакуль-
турнай адукацыі, вывучэнне, абагульненне, тлумачэнне і ўспрыманне адпаведнага педагагічнага вопыту;

– прагнастычная – дае навукова абгрунтаванае мэтапалаганне, праектаванне і ўдасканаленне працэсу этнакуль-
турнай адукацыі;

– праектыўна-канструктыўная – узбройвае сучаснымі педагагічнымі тэорыямі і методыкамі, робіць магчымым 
укараненне вынікаў распрацовак выкладчыкаў у практыку.

Па сутнасці, усе функцыі этнакультурнага падыходу альбо асобныя іх кампаненты можна аб’яднаць у выглядзе 
дзвюх – тэарэтычнай і тэхналагічнай функцый, кожная з іх рэалізуецца на трох узроўнях. Тэарэтычная функцыя – на 
апісальным, дыягнастычным, прагнастычным; тэхналагічная – на праектыўным, пераўтваральным і рэфлексійна-
карэкціровачным. У арганізацыйна-тэхналагічным праламленні этнакультурны падыход да адукацыі таксама вы-
конвае агульнавядомыя функцыі педагагічнага працэсу (выхаваўчую, адукацыйную, развіццёвую, сацыяльную), якія 
ўзбагачаюць спецыфіку апошняга.

Аналізуючы ролю і значнасць этнакультурнага падыходу ў адукацыі на сучасным этапе развіцця Рэспублікі Бе-
ларусь, можна заключыць, што яго выкарыстанне: 

– будзе спрыяць фарміраванню этнанацыянальнай, патрыятычнай свядомасці, а праз яе – любові да малой і вялікай 
Радзімы, а значыць, і развіццю грамадзянскасці;

– актуалізуе выхаванне павагі да прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцей, якія жывуюць на тэрыторыі Беларусі 
і іншых краін;

– акажа садзеянне захаванню, развіццю і рэтрансляцыі беларускай нацыянальнай культуры, дапаможа адукацыі 
ў поўнай меры выконваць культурастваральную функцыю;

– абапіраючыся на прынцып культуразгоднасці, павысіць эфектыўнасць усяго вучэбна-выхаваўчага працэсу.
Падсумоўваючы вышэй выкладзенае, адзначым, што этнакультурны падыход у адукацыі не толькі не перашка-

джае сучасным тэндэнцыям развіцця цывілізацыі і нават вектару полікультурнасці, а, наадварот, пры адпаведным 
яго разуменні і рэалізацыі арганічна ўпісваецца ў рашэнне стратэгічных і тактычных задач, якія стаяць перад 
чалавецтвам у цэлым, перад асобнымі яго супольнасцямі і перад кожным канкрэтным чалавекам. Этнакультурны 
падыход як ніякі іншы можа гарманізаваць патрэбы і інтарэсы асобы, этнасу, грамадства і шматнацыянальнай 
дзяржавы. Багатая самабытная культура, знаходжанне Беларусі на скрыжаванні ўплываў розных культур да-
юць падставы сцвярджаць, што этнакультурны падыход павінен стаць адным з найважнейшых у адукацыйнай 
палітыцы нашай краіны.
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Часопіс па падпісцы абыдзецца танней,  
чым набываць яго ў розніцу!
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Кошт: 1 мес. – 4,09 руб., 3 мес. – 12,27 руб., 6 мес. – 24,54 руб.

749382 ВЕДАМАСНАЯ ПАДПІСКА
Кошт: 1 мес. – 11,77 руб., 3 мес. – 35,31 руб., 6 мес. – 70,62 руб.
(уключаючы падатак на дабаўленую вартасць)
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