Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт
Факультэт міжнародных бізнес-камунікацый
Кафедра беларускай і рускай моў

ЗАПРАШАЕМ НА КУРСЫ
НОВАГА ПАКАЛЕННЯ

БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК ЗАМЕЖНАЯ
Беларуская мова – адна з найдаўнейшых афіцыйных моваў Еўропы (Статут
Вялікага Княства Літоўскага 1566 года), цяпер – нацыянальная і дзяржаўная мова
Рэспублікі Беларусь.
Беларуская мова захавала ў сабе шмат аўтэнтычных славянскіх элементаў і таму
справядліва лічыцца ключом да разумення іншых славянскіх моваў.
Беларуская мова знаходзіцца ў Чырвонай кнізе моваў ЮНЭСКА, а таму яе
вывучэнне будзе цікавым як замежным даследчыкам-славістам, так і больш
шырокаму колу ахвотных. Запрашаем замежных грамадзян на курсы
беларускай мовы ад пачатковага да прасунутага ўзроўняў.
хочаш адчуць мову краіны, праграмісты
якой
прыдумалі
самы
папулярны
мабільны дадатак у свеце – Viber, а
пісьменніца атрымала Нобелеўскую
прэмію ў галіне літаратуры?

табе цікавая мова, у якой існуе аж СЕМ
дэталізаваных сінонімаў да азначэння
панятку “любоў” (любоў, каханне,
любасць, міласць, мілосць, мілата,
любошчы)?

жадаеш размаўляць на мове, што гучыць,
як песня (лілею млявы плёс люляе;
імгненне, журавель, сэрца, возера, вулле,
радыё, Еўропа, валатоўка, залацень,
знічка, свята, дзверы, цвік, жыццё,
сябар)?

хочаш развіваць сваю фантазію з
дапамогай вобразнай і дасціпнай
фразеалогіі (нязграбны як конь на
дрэве, глядзець як дохлая варона ў
комін, каб цябе ў чыстым полі
дзвярыма зашчэміла)?

ДАЛУЧАЙСЯ ДА НАШЫХ КУРСАЎ!
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хочаш даведацца пра ўнікальныя гукі –
санорны [ў], літарнаму абазначэнню
якога ў Беларусі ўзведзены помнік, і
падоўжаны [ж:], а таксама пра
зацвярдзелы
[дж],
што
лучыць
беларусаў з сербамі і англічанамі
(любоў, узбярэжжа, адраджэнне)?

жадаеш пазнаёміцца з мовай, для
запісу якой існавала аж тры графічныя
сістэмы (кірыліца, лацінка і арабская
вязь), дзве з якіх захаваліся да сёння
(станцыя метро “Плошча Якуба
Коласа” – stancyja mietro “Plošča
Jakuba Kolasa”)?

жадаеш выкарыстоўваць мову, у якой
налічваецца больш як ТРЫЦЦАЦЬ
найменняў “балота”, што калісьці
называлі Герадотавым морам, а сёння –
лёгкімі Еўропы (дрыгва, твань, багна,
бездань, імшара, аржа, крокаць, алёс,
бель, тхлань, гала, нетра, мроіва)?

хочаш вывучаць мову, у дыялектах
якой захавалася ўнікальная для
славянскіх моваў з’ява – Perfekt,
Plusquamperfekt i Futurum II (я паеўшы
– ‘я паеў’; я быў заснуўшы – ‘я
заснуў’; я буду паехаўшы – ‘я паеду’)?

Прапануецца індывідуальнае і групавое навучанне ў адмысловых дысцыплінах:
 уводна-фанетычны курс:
 арфаэпія;
 размоўная практыка;
 караоке па-беларуску;
 моўны этыкет;
 практычная граматыка;
 гісторыя беларускай мовы;
 лінгвакраіназнаўства Беларусі:
 гісторыя;
 культура (мастацтва);
 міфалогія, фальклор, этнаграфія;
 літаратура;
 беларуская мова для бізнес-камунікацыі.
Навучанне ажыццяўляецца паводле адзіных стандартаў агульнаеўрапейскай
сістэмы CEFR. У моўных напрамках арганізуюцца групы адпаведных узроўняў:






пачатковы (А1);
базавы (А2);
сярэдні (В1);
высокі (В2);
дасканалы (С1).

Мажлівая распрацоўка індывідуальнай праграмы з улікам адмысловых задач
канкрэтнага слухача, у тым ліку і заняткі праз Skype (гл. Viber кантакт).
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Заняткі праводзяць высокакваліфікаваныя спецыялісты, якія актыўна
практыкуюць найноўшыя метады і сродкі навучання: MOOC, Knewton, BYOD,
Quora, Hour of Code, Human Library Event, Threshold knowledge, брыкалаж,
методыка здзіўлення (знаёмства з нацыянальнай беларускай кухняй, “тэатр у
фатэлі”, гістарычны квэст у замку).
Пасля заканчэння курсаў выдаецца сертыфікат.
Заняткі – платныя. Кошт для кожнага слухача залежыць ад колькасці чалавек у
групе (ад 1 да 8). Пачатак заняткаў паводле камплектацыі груп.

1.

Працягласць
навучання
2 тыдні

Колькасць гадзін

Колькасць чалавек
у групе

Кошт – у
далярах ЗША

50 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

310
160
105
80
65
55
50
45
625
315
215
165
135
115
100
85
1880
960
645
490
400
340
295
260
3760
1900
1290
980
800
675
585
520
5600
2850
1935
1470
1200
1000
880
780

2.

1 месяц

100 г.

3.

3 месяцы

300 г.

4.

6 месяцаў

600 г.

5.

9 месяцаў

900 г.
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Запрашаем да супрацоўніцтва цэнтры беларусістыкі (славістыкі) у замежжы.
Арганізуем Летнюю школу беларусістыкі.
Куратар курсаў:
дацэнт Надзея Старавойтава

Адрас: пр. Партызанскі 26, аўд. 437, корпус 3,
Мінск, БЕЛАРУСЬ
Тэл. +375 29 374 00 84 (моўная кансультацыя ў Viber)
E-mail: dinu@bseu.by (праца з дакументамі)
Падчас навучання прадугледжаная
шырокая культурная праграма ў Беларусі
(асобны кошт)

жадаеш апынуцца ў Белавежскай
пушчы і ўвачавідкі пабачыць велічны
сімвал Беларусі – зубра, а таксама
выправіцца ў край Блакітных азёр,
дзе пачуеш пра беларускую Нэссі і
адкуль паходзіць Жак Іў Кусто?

хочаш прагуляцца сцяжынамі старога
радзівілаўскага парку, зазірнуць у
замкі да магнатаў і рыцараў у
Нясвіжы і Міры, дакрануцца да
руінаў палаца Сапегаў, а, мажліва,
убачыць прывідаў Гальшанскага
замка?

табе цікава паблукаць вулачкамі Адама
Міцкевіча, Міхала Клеафаса Агінскага,
Марка Шагала і Казіміра Малевіча, а
таксама дзеда Гіёма Апалінэра?

ШЧЫРА ЗАПРАШАЕМ У БЕЛАРУСЬ!
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