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Беларуская лінгвакультура –  
для замежных навучэнцаў  

(па матэрыялах ІІ Міжнароднай летняй  
школы беларусістыкі)

Л. І. Сямешка,
дырэктар Міжнароднай летняй школы беларусістыкі,

прафесар кафедры моладзевай палітыкі 
і сацыякультурных камунікацый,

кандыдат філалагічных навук дацэнт,
Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы

З 30 чэрвеня па 15 ліпеня 2016 г. у Рэспублікан-
скім інстытуце вышэйшай школы працавала ІІ Між-
народная летняя школа беларусістыкі, у якой узялі 
ўдзел 58 навучэнцаў з Англіі, Аўстраліі, Аўстрыі, 
Венгрыі, Германіі, Індыі, Канады, Кітая, Латвіі, 
Літвы, Польшчы, Расіі, Украіны, Чэхіі, Швейцарыі, 
Эстоніі, Японіі. Сярод слухачоў пераважалі магіст-
ранты, аспіранты, студэнты, адны з якіх ужо вы-
бралі беларусістыку аб’ектам сваёй будучай прафе-
сіі, другія толькі пачынаюць асэнсоўваць беларускі 
лінг вакультурны кантэкст. Удзельнічалі ў Летняй 
школе і выкладчыкі беларускай мовы як замежнай 
з розных навучальных устаноў свету, перакладчыкі, 
навукоўцы, у сферу інтарэсаў якіх уваходзіць бела-
русазнаўчая праблематыка, а таксама беларусы 
замежжа – прадстаўнікі Рады Федэральнай на-
цыянальна-культурнай аўтаноміі беларусаў Расіі 
і Нацыянальна-культурнай аўтаноміі «Беларусы 
Масквы», Беларускага культурна-асветніцкага та-
варыства «Уздым» (Латвія), беларускай нядзельнай 
школы «Пралеска» (Эстонія) і інш. 

Летняя школа беларусістыкі мела на мэце на-
вучанне беларускай мове і паглыбленне ведаў пра 
беларускую рэчаіснасць, гісторыю, літаратуру, куль-
туру краіны. Адукацыйная праграма і сам працэс на-
вучання мадэляваліся з улікам кантынгенту слухачоў 
і з апорай на сучасныя стратэгіі ў сістэме еўрапей скай  
іншамоўнай адукацыі, канцэптуальна заснаванай на 
ўзроўнева-кампетэнтнасным падыходзе. Стартавая 
праграма для пачаткоўцаў, якіх налічвалася больш 
за 30 чалавек, уключала двухтыднёвы (48 гадзін) 
інтэнсіўны практыкум беларускай мовы (штодзённа 
па 4 гадзіны), скіраваны на фарміраванне навыкаў 
і ўменняў рэалізацыі маўленчых інтэнцый, неабход-

ных для вырашэння простых камунікатыўных задач, 
а таксама на засва енне элементарных звестак пра 
беларускія рэаліі і культуру маўленчых паводзін, што, 
паводле еўрапейскага стандарта, адпавядае сацыяль-
на-дастатковаму (А1) узроўню агульнага валодання 
мовай. Дзеля забеспячэння большай эфектыўнасці 
навучання быў падрыхтаваны спецыяльны даведнік  
«Лексічны мінімум па беларускай мове як замежнай. 
Элементарны ўзровень (А1). Агульнае валоданне» 
(Мінск: РІВШ, 2016), які акрэслівае лексічны кампа-
нент зместу навучання беларускай мове як замежнай 
на элементарным узроўні. У ім змешчаны мінімаль-
ны корпус беларускіх слоў, пададзеных у алфавіт-
ным парадку, і іх сэнсавых эквівалентаў на рускай, 
англійскай, нямецкай, французскай, іспанскай мовах, 
даецца тэматычная сістэматызацыя лексічнага ма-
тэрыялу, суадносная з традыцыяй апісання лексікі 
ў тэзаўрусах еўрапейскіх моў, прыводзяцца най-
больш ужывальныя беларускія імёны, сінанімічныя, 
антанімічныя пары слоў, лінгвістычныя тэрміны, ве-
данне якіх патрэбна пры засваенні сістэмы беларускай 
мовы. Выкарыстанне на занятках гэтага дапаможніка 
дапамагло узмацніць кагнітыўны аспект навучання, 
паспрыяла фарміраванню навыкаў свядомага кары-
стання лексікай беларускай мовы як крыніцай ведаў 
пра жыццё і культуру беларусаў.

Навучэнцам, якія ўжо дасягнулі базавага ўзроў-
ню валодання беларускай мовай, вывучаючы яе 
ў школе, універсітэце ці ў непасрэдных стасунках 
з носьбітамі беларускай мовы, быў прапанаваны 
прафесійна-арыентаваны практычны курс, скіраваны 
на авалоданне беларускай мовай як сродкам засва-
ення і пашырэння фундаментальных гуманітарных, 
сацыякультурных ведаў, на фарміраванне ўменняў, 
звязаных з будучай прафесійнай дзейнасцю (пера-
кладчыка, настаўніка, журналіста, рэдактара і інш.), 
выпрацоўку навыкаў працы з беларускімі тэкстамі. 
Навучанне ажыццяўлялася з шырокім уключэннем 
лінгвакультурных параметраў, выкарыстаннем прэцэ-
дэнтных тэкстаў, што маюць безумоўную нацыяналь-
ную каштоўнасць. Практычны інтэнсіў-курс белару-
скага маўлення забяспечвалі вопытныя выкладчыкі 
дацэнты В. У. Барысенка і Л. С. Кныш (МДЛУ), 
старшыя выкладчыкі С. М. Балотнікава і А. А. Радзе-
віч (БДУ), дацэнт Н. П. Старавойтава (БДЭУ). Ім 
дапамагалі стажоры – выпускнікі філалагічнага фа-
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культэта БДУ, якія хацелі б рэалізавацца ў далейшым 
менавіта ў якасці выкладчыкаў беларускай мовы як 
замежнай.

Прынцыпова іншы падыход да зместу і аргані-
зацыі практычнага навучання выкарыстаны на 
ўзроў ні дасканалага валодання беларускай мовай. 
Для слухачоў, гатовых вырашаць не толькі высока-
прадуктыўныя камунікатыўныя задачы, але і глыбо-
ка інтэрпрэтаваць тэксты беларускай культуры, быў 
прапанаваны корпус аўтарскіх семінараў па актуаль-
ных пытаннях беларусістыкі, разлічаных на творчае, 
кагнітыўна-дзейнаснае супрацоўніцтва ў аўдыторыі. 
Тэматыка семінараў датычылася лінгвістычнай праб-
лематыкі (Сучаснае беларускае тэрміназнаўства: стан 
і кірун кі развіцця (дацэнт К. П. Любецкая), Рэлігійная 
літа ратура на беларускай мове як феномен нацыя-
нальнай культуры (дацэнт І. У. Будзько), Канцэптас-
фера беларускай мовы: канцэпт «жаданне» ў бела-
рускай і англійскай мовах (дацэнт В. М. Гапеева)), 
канцэптуальных асноў навучання беларускай мове 
як замежнай (Беларуская мова як замежная ў кан-
тэксце сучаснай адукацыйнай парадыгмы (прафесар 
Л. І. Сямешка), Электронны рэсурс па беларускай 
мове як замежнай: стан і перспектывы развіцця (да-
цэнт В. Я. Елісеева)), інтэрпрэтацыйнага разгляду 
тэкстаў мастацкай літаратуры (Сучасная беларуская 
проза: беларускі характар (прафесар Л. Д. Сінькова), 
Духоўна-эстэтычныя пошукі сучаснай беларускай 
паэзіі (дацэнт І. Э. Багдановіч), Літаратуразнаўчы ана-
ліз тэксту (прафесар Г. М. Кісліцына), Літаратура як 
мастацтва Слова: ад Янкі Купалы да Алеся Разанава 
(дацэнт В. У. Барысенка), Лексічнае багацце мовы як 
ідыястыль пісьменніка (дацэнт Н. П. Старавой тава)).

Вялікі спектр актуальных навуковых праблем за-
крануты ў лекцыйным модулі міждысцыплінар нага 
характару (38 гадзін), выкладзеных у форме сінтэ-
заваных цыклаў лінгвістычнага, гісторыка-культура-
знаўчага, літаратуразнаўчага плана, які забяспечваўся 
кваліфікаванымі, аўтарытэтнымі ў розных галінах 
бела русістыкі навукоўцамі. Лінг вістычны цыкл 
уключаў лекцыі «Беларуская мова ў сучаснай адука-
цыйнай прасторы» (прафесар А. А Лукашанец), «Бе-
ларускі дыялектны ландшафт: мінуўшчына і сучас-
насць» (дацэнт В. М. Курцова), «Этымалагічныя 
даследаванні беларускай мовы» (прафесар Г. А. Цы-
хун), «Фарміраванне літаратурных нормаў белару-
скай мовы ў ХХ ст.» (дацэнт С. М. Запрудскі), «Бела-
руская тапанімія і ант рапанімія: гісторыя і сучасны 
стан» (дацэнт І. Л. Ка пылоў), «Лінгвакультурны па-
тэнцыял беларускай гістарычнай фразеалогіі» (да-
цэнт А. Л. Садоўская), «Беларускі маўленчы этыкет: 
гісторыя і сучаснасць» (дацэнт Н. П. Старавойтава). 
Аналізу літаратурнага працэсу прысвечаны лекцыі 
«Класіка і мадэрн у беларускай літаратуры ХІХ – 
пачатку ХХ ст.» (дацэнт І. Э. Багдановіч), «Тэмы 
і героі сучаснай беларускай літаратуры» (прафесар 
Г. М. Кісліцына), «Святлана Алексіевіч: шлях да 
беларускага ‟Нобеля”» (прафесар Л. Д. Сінькова).  

Гістарычная праблематыка адлюстравана ў лекцыях 
«Гісторыя Беларусі ў замках» (А. І. Бутэвіч), «Бела-
руская дзяржаўнасць: погляд у мінулае» (прафесар 
П. І. Брыгадзін), «Беларусазнаўства як светапогляд» 
(дацэнт В. У. Навумовіч), «Культура Беларусі ў Х–
ХІІІ стст.» (дацэнт С. В. Тарасаў), «Актуальныя пра-
блемы сучаснай беларускай гісторыяграфіі» (дацэнт 
С. В. Новікаў).

Кожная лекцыя суправаджалася актыўным абмер-
каваннем, шматлікімі пытаннямі, што сведчыла пра 
эмацыянальную і інтэлектуальную працу слухачоў, іх 
глыбокую зацікаўленасць беларусазнаўчай праблема-
тыкай і высокі ўзровень дасведчанасці ў ёй. Відавочна, 
лекцыйная праграма дапамагла фарміраванню адэк-
ватнай рэцэпцыі не толькі сучаснай беларускай мовы, 
але і гістарычнай лінгвакультурнай спадчыны ў са-
мым шырокім сэнсе.

Стварэнню атмасферы ўсебаковай міжкуль турнай 
камунікацыі паспрыяла шырокая і разнастайная куль-
турная праграма. Яна ўключала майстар-класы, аду-
кацыйныя экскурсіі па Мінску, наведванне музеяў, 
гістрычных мясцін, звязаных з дзеячамі навукі 
і культуры, знаёмства з Нацыянальнай бібліятэкай, 
сустрэчы з пісьменнікамі, мастакамі, фальклорнымі 
калектывамі. Экскур сійная праграма за межамі 
ста ліцы пазнаёміла ўдзельнікаў Летняй школы з 
Мірскім замкам, горадам Навагрудкам, багатым на 
помнікі ста ражытнасці. Яскравыя ўражанні засталіся 
ў на вучэнцаў ад дома-музея Адама Міцкевіча і 
прыроднага помніка – возера Свіцязь, якое было і 
ёсць крыніцай натхнення многіх беларускіх паэтаў. 
Шмат новага і цікавага адкрылі яны для сябе падчас 
інтэрактыўнай пазнавальна-гістарычнай экскурсіі 
«Таямніца Вя лікага князя». 

Адаптавацца навучэнцам у новых дыскурсіўных 
умовах, апрабаваць і замацаваць набытыя маўлен-
чыя навыкі дапамагалі валанцёры-студэнты філала-
гічнага, гістарычнага факультэтаў БДУ і студэнты 
МДЛУ, якія бавілі з імі вольны час, ладзілі гасцёўні, 
суправаджалі на экскурсіях.  

Летняя школа беларусістыкі засведчыла перспек-
тыўнасць падобнага фармату навучання, які прываб-
лівае замежных студэнтаў, матывуе далейшае вы-
вучэнне беларускай мовы і асэнсаванне беларускай 
лінгвакультуры як часткі культурнай спадчыны 
свету. Разам з тым яна актуалізавала неабходнасць 
вырашэння цэлага комплексу праблем, звязаных 
з распрацоўкай нарматыўна-метадычнай базы на-
вучання беларускай мове як замежнай, уніфікацыяй 
патрабаванняў да ўзроўняў валодання ёю ў ад-
паведнасці з еўрапейскай «шкалой узроўняў», уда-
сканаленнем методыкі яе выкладання як у Беларусі, 
так і за мяжой. Вырашэнне гэтых пытанняў дазволіць 
больш шырока ўключыць навучанне беларускай 
мове як замежнай у агульнаеўрапейскую адукацый-
ную прастору з яе адзінымі стандартамі і нормамі 
і зрабіць больш якаснымі беларускамоўныя адука-
цыйныя паслугі.


