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Захаванне нацыянальнага аблічча Беларусі, нацыянальнай 

ідэнтычнасці, назапашванне айчыннага навуковага, культурнага і 

адукацыйнага патэнцыялу, развіццё і змястоўнае напаўненне сучасным 

гучаннем – надзвычай важны складнік развіцця нашай краіны як 

раўнапраўнага суб’екта міжнародных стасункаў. «Агульнавядома, што 

пры пашырэнні колькасці кантактаў і інтэграцыі краіны ў сусветную 

супольнасць фонавыя ўяўленні і веданні палітычных і эканамічных 

рэалій, сацыяльных тэндэнцый набываюць важнае значэнне. Кожнае 

грамадства валодае асаблівай, характэрнай толькі для яго аднаго 

карцінай свету, якая адпавядае духоўным, фізічным, этычным, 

тэхналагічным, эстэтычным і розным іншым патрэбам чалавека ў свеце. 

Мова ўяўляе адзін са сродкаў фарміравання, а таксама сацыялізацыі 

гэтай карціны” [1].  

Беларусь як развітая еўрапейская дзяржава, яе культура, 

эканамічны і сацыяльна-палітычны лад цікавяць сёння і жыхароў Кітая. 

Створаны дзесяць Цэнтраў даследаванняў Беларусі. Першы Цэнтр быў 

адкрыты ва Усходне-Кітайскім педагагічным універсітэце Шанхая яшчэ 

ў 2012 годзе па ініцыятыве прафесара Бэй Вэнлі, які пэўны час працаваў 

у Беларусі. Цэнтр стаў першай навуковай установай па даследаванні 

Беларусі. У 2015 годзе ў Другім Пекінскім інстытуце замежных моў 

таксама пачаў працаваць аналагічны цэнтр. Спачатку была наладжана 

праца факультатыва па вывучэнні беларускай мовы з беларускім 

выкладчыкам. У 2017 годзе ўжо ў Цяньцзінскім універсітэце замежных 

моў адкрыўся Цэнтр даследаванняў Беларусі і кафедра беларускай мовы. 

Упершыню ў Кітаі адбыўся набор студэнтаў на спецыяльнасць 

бакалаўрыяту “Беларуская мова”. У тым жа годзе ў межах 

супрацоўніцтва з Інстытутам філасофіі НАН Беларусі ў Лінанскім 

педагагічным універсітэце распачаў працу чацвёрты цэнтр. Ён стаў 

важнай платформай для навуковага і культурнага абмену паміж дзвюма 

краінамі. Астатнія цэнтры з’явіліся ўжо ў 2018-2019 гадах, і на сённяшні 

дзень яны актыўна развіваюцца.  

Пачатак 2019 года надаў новы імпульс беларуска-кітайскім 

адносінам – бягучы год аб’яўлены Годам адукацыі Беларусі ў Кітаі. З 

нагоды Года адукацыі Беларусі ў Кітаі ў Цяньцзінскім універсітэце 
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замежных моў 17–18 мая 2019 года адбыўся Фестываль беларускай 

культуры і Міжнародная навуковая канферэнцыя «Літаратура ў 

культурнай прасторы Беларусі і Кітая», прысвечаная народнаму паэту 

Беларусі Якубу Коласу. Арганізатарамі выступілі Цяньцзінскі 

ўніверсітэт замежных моў (Кітай) і Нацыянальны інстытут адукацыі 

(Беларусь). Мерапрыемства набыло вялікі рэзананс і з’явілася знакавай 

падзеяй, бо падчас яго па ініцыятыве Цяньцзінскага ўніверсітэта 

замежных моў (ЦУЗМ) сумесна з Мінскім дзяржаўным лінгвістычным 

універсітэтам (МДЛУ) быў створаны першы ў Кітаі Цэнтр Якуба 

Коласа.  

З’яўленню Цэнтра Якуба Коласа, Цэнтра даследавання Беларусі і 

кафедры беларускай мовы ў ЦУЗМ усебакова спрыяла Пасольства 

Рэспублікі Беларусь у Кітаі. З улікам ініцыятывы “Адзін пояс – адзін 

шлях” было вырашана стварыць навукова-метадычны і адукацыйны 

цэнтр для падрыхтоўкі беларускамоўных спецыялістаў. Самым 

адметным сталася тое, што беларуская мова на сёння выступае як 

прадмет і сродак навучання студэнтаў і асноўны краіназнаўчы рэсурс у 

Кітаі. Намаганні абодвух Цэнтраў ЦУЗМ накіраваны найперш на 

вучэбна-метадычнае і навуковае забеспячэнне спецыяльнасці. Асноўныя 

задачы, якія павінны быць вырашаны падчас навучання беларускай мове 

кітайскіх навучэнцаў, – авалоданне імі мовай як знакавай сістэмай, 

навучанне відам маўленчай дзейнасці, азнаямленне з беларускім 

культурным кодам. 

Попыт на кваліфікаваныя кадры ў сферы перакладу, міжмоўных 

камунікацый, выкладання замежных моў абумоўлівае відавочную 

неабходнасць распрацоўкі актуальнай і эфектыўнай методыкі навучання 

беларускай мове як замежнай. Таму даследаванні па тэорыі і методыцы 

навучання беларускай мове як замежнай з’яўляюцца першаснымі. Ужо 

рыхтуецца першая калектыўная манаграфія. Акрамя таго, праводзіцца 

аўтарскае даследаванне, мэта якога – тэарэтычна абгрунтаваць і 

распрацаваць лінгваметадычную сістэму навучання беларускай мове як 

замежнай, накіраваную на авалоданне перцэптыўнымі (чытанне, 

аўдзіраванне) і прадуктыўнымі (гаварэнне, пісьмо) відамі маўленчай 

дзейнасці, практычна рэалізаваць прапанаваную сістэму ва ўстановах 

вышэйшай адукацыі Кітайскай Народнай Рэспублікі і Рэспублікі 

Беларусь. У даследаванні мы абапіраемся на лінгвакультуралагічны, 

тэкстацэнтрычны і камунікатыўна-дзейнасны прынцыпы, цесную сувязь 

тэорыі з практыкай пры захаванні пераемнасці і перспектыўнасці. 

Сумесна з беларускімі калегамі выдадзена хрэстаматыя па 

краіназнаўстве Беларусі і падрыхтаваны падручнік для кітайскіх 

студэнтаў спецыяльнасці “Беларуская мова” і шырокага кола 
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зацікаўленых. Асаблівая ўвага нададзена прэзентацыі 

лінгвакраіназнаўчай інфармацыі праз беларускую мову, якая з’яўляецца 

яе “носьбітам”, і раскрыццю гуманітарнага і тэхналагічнага патэнцыялу 

абедзвюх краін.  

Выкладчыкі і выпускнікі актыўна працуюць у напрамку 

міжкультурнага абмену. Напрыклад, паводле праекта філасофскіх і 

грамадскіх навук горада Цяньцзіня выканана навуковае даследаванне 

«Актуальнасць і перспектыва абмену кітайскай і беларускай літаратуры 

ў межах ініцыятывы “Адзін пояс – адзін шлях”». Актыўна 

перакладаюцца творы сучасных беларускіх і кітайскіх пісьменнікаў. Так, 

у літаратурна-мастацкім альманаху AVE Беларускага дзяржаўнага 

тэхналагічнага ўніверсітэта ўжо апублікаваны тры апавяданні – Чжу 

Цыціна “Постаць”, Сань Маа “Рэстаран у пустыні” і Чжана Цзяцзя 

“Незабыты ліст кахання”. Перакладаюцца гісторыі пра паходжанне 

кітайскіх ідыём, публіцыстыка і г.д. Цікавасць да мастацкага і 

публіцыстычнага перакладу абумоўлена ўзаемным імкненнем глыбей 

пазнаёміцца з менталітэтам краіны-партнёра і яе сучасным літаратурным 

працэсам, што спрыяе з’яўленню на літаратурнай прасторы абедзвюх 

краін перакладных твораў сучасных аўтараў.  

Беларуская мова як спецыяльнасць на сёння існуе ў Цяньцзінскім і 

Сіянскім універсітэтах замежных моў, што бачыцца немалаважным 

крокам на шляху ўмацавання беларуска-кітайскіх сувязяў у гуманітарнай 

і эканамічнай сферах. Важна канстатаваць, што Беларусь і Кітай 

імкнуцца глыбей спасцігаць культуру і менталітэт адзін аднаго, каб 

больш эфектыўна ажыццяўляць дзелавыя і партнёрскія зносіны. Таму 

феномен беларускай мовы заканамерна разглядаецца ў кантэксце 

жыццядзейнасці беларусаў як носьбітаў пэўнай культуры, прадстаўнікоў 

канкрэтнага этнасу са спецыфічнай этнічнай свядомасцю і менталітэтам, 

уласным досведам ва ўзаемадзеянні з прадстаўнікамі іншых народаў. 

Мова, якая іх аб’ядноўвае, не толькі з’яўляецца крыніцай інфармацыі, 

але і стымулюе пазнавальную актыўнасць студэнтаў.  

У Цяньцзінскім універсітэце замежных моў беларуская мова 

вывучаецца нароўні з іншымі (на сённяшні дзень іх трыццаць тры, і 

колькасць моў вывучэння штогод павялічваецца) і ўсведамляецца 

найперш як інструмент наладжвання эфектыўных сувязяў і кантактаў. 

Статус беларускай мовы як замежнай патрабуе ўзмацнення 

прагматычных аспектаў яе вывучэння, інакш кажучы, магчымасцяў і 

сітуацый рэальнага маўленчага выхаду на носьбітаў іншай культуры. У 

сваю чаргу рост кітайска-беларускіх стасункаў пашырае спектр 

прымянення прафесійных і іншых кампетэнцый, набытых падчас 

навучання. Гэта і культура, і эканоміка, і палітыка, і сацыяльныя зносіны.  
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Агульнавядома, што засваенне мовы адбываецца натуральна і 

прадуктыўна, калі чалавек знаходзіцца сярод яе носьбітаў. Таму якасць 

ведаў, набытых студэнтамі-беларусістамі Кітая, будзе абумоўлена перш 

за ўсё запатрабаванасцю набытых імі кампетэнцый у практычных 

стасунках з носьбітамі мовы. Але тут паўстае відавочная праблема: а як 

самі беларусы ставяцца да роднай мовы? Што чакае кітайскіх студэнтаў 

пасля заканчэння навучання па спецыяльнасці “Беларуская мова”? Ці 

жадаем мы, беларусы, ажыццяўляць прафесійныя кантакты на сваёй 

роднай мове?  

Для адказу на гэтыя пытанні варта ўзгадаць не толькі пра 

беларускія этнакультурныя і моўныя традыцыі, але і пра надзвычай 

важны элемент, актуальны для кітайскага светаўспрыняцця – “захаванне 

іміджу” (面子 – miànzi). Традыцыйна для кітайцаў гэта больш важна, 

чым прафесійныя дасягненні чалавека, і сведчыць пра яго сацыяльны 

статус, надзейнасць. Беражлівыя адносіны да традыцый кожнай асобы і 

дзяржавы ў цэлым і ўмелае спалучэнне іх з сучаснасцю дазваляюць 

Кітаю дынамічна развівацца, захоўваючы свой аўтарытэт, што 

заканамерна выклікае захапленне сусветнай супольнасці. 

Імідж дзяржавы, інакш кажучы, яе рэпутацыя, набываецца 

паступова і цяжка, але яго надзвычай лёгка страціць. Беларусь як 

дзяржава-партнёр набыла заслужаную павагу ў Кітаі ў сучасных 

складаных гандлёва-эканамічных стасунках, а вывучэнне кітайцамі 

беларускай мовы як сродку прафесійных зносін і выкарыстанне яе ў 

якасці краіназнаўчага рэсурсу сведчыць пра тое, што супрацоўніцтва 

будзе пашырацца і паглыбляцца. Таму для беларусаў асабліва важна 

захаваць мову як гонар дзяржавы і сведчанне ўласных адносін да сваёй 

краіны і яе рэпутацыі ў свеце. Ад гэтага залежыць і стаўленне да 

Беларусі з боку іншых дзяржаў, у тым ліку і такой магутнай, як Кітай. 

 

Бiблiяграфiчныя спасылкi  

 
1. Флеров О.В. Лингвострановедение и лингводидактика: точки 

соприкосновения // Психология, социология и педагогика. 2016. № 10 [Электронный 

ресурс]. URL: http://psychology.snauka.ru/2016/10/7217 (дата обращения: 07.02.2019) 

 

  


