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“Дзяржаўная ўстанова адукацыі 

«Рэспублiканскi iнстытут вышэйшай 
школы» (РIВШ) — прызнаны 
рэспубліканскі цэнтр павышэння 
кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў, 
лідар укаранення сучасных інавацый у 
вышэйшую школу Рэспублікі Беларусь 

У рэалізацыі сваіх адукацыйных і 
культурных праграм інстытут шырока 
выкарыстоўвае кадравы і інтэлектуальны 
патэнцыял адукацыі і навукі Рэспублікі 
Беларусь, цесныя партнёрскія сувязі з 
інстытутамі СНД, ААН, UNESCO, Савета 
Еўропы, замежнымі ўніверсітэтамі, 
навуковымі і інфармацыйнымі цэнтрамі. 

 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (БДУ) 

— вядучы ўніверсітэт Беларусі. БДУ 
з'яўляецца членам Еўразійскай і 
Еўрапейскай асацыяцый універсітэтаў, 
мае 324 міжнародныя пагадненні аб 
супрацоўніцтве з адукацыйнымі і 
навуковымі ўстановамі з 50 краін свету. 
На базе БДУ працуюць Інфармацыйны 
цэнтр Еўрапейскага саюза, 
Інфармацыйны пункт Савета Еўропы, 
Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя 
Канфуцыя, Цэнтр міжнародных 
даследаванняў. Ва ўніверсітэце 
рэалізуецца штогод больш за 40 
міжнародных праектаў па лініі такіх 
праграмм, як ТЭМПУС, ІНТАС, 
Трансгранічнае супрацоўніцтва ЕС, 7-я 
Рамачная праграма ЕС, МНТЦ. 

 

 
 

АААБББ    ПППРРРАААГГГРРРАААМММЕЕЕ   

Навучанне ў Міжнароднай летняй 
школе беларусістыкі мае 
міждысцыплінарны характар і ўключае 
чатыры кампаненты беларусазнаýства: 
мова, літаратура, гісторыя, культура. 
Адукацыйная праграма складаецца з 
акадэмічных заняткаў (лекцыi па 
актуальных пытаннях беларускага 
мовазнаýства i лiтаратуразнаýства, 
гiсторыi Беларусi, культуралогii i 
практычны курс беларускай мовы), а 
таксама інтэрактыўных мерапрыемстваў, 
круглых сталоý, майстар-класаў, 
адукацыйных экскурсій..  

 

 

 
Практычны курс беларускай мовы (48 

гадзiн) дапаможа ўдзельнікам Летняй 
школы адаптавацца ў новых для iх 
камунікацыйных і дыскурсіўных умовах. 
Праграма разлічана як на пачаткоўцаў, 
так і тых, хто працягвае вывучэнне 
беларускай мовы. Адна з асноўных мэтаў 
школы — прэзентацыя эфектыўных 
стратэгій навучання, якія дазволяць 
удзельнікам самастойна працягваць 
вывучэнне беларускай мовы пасля 
завяршэння Летняй школы. 

 

 
 
Культурная праграма Летняй школы  

скiравана на пашырэнне камунікацыйнай 
і культурнай кампетэнцый удзельнiкаý і 
прадугледжвае наведванне музеяў, 
выстаў, бібліятэк, знаёмства з 
архiтэктурнымi помнiкам Беларусi, 
сустрэчы з прадстаўнікамі грамадскіх 
арганізацый, дзеячамi навукi, культуры, 
мастацтва, студэнтамі беларускiх 
научальных устаноý. 

 



ППааччыыннааеемм  ггааввааррыыццьь    
ппаа--ббееллааррууссккуу  

(Беларуская мова для пачаткоўцаў) 
(Узровень А) 

 
Вы зможаце: 

 уключацца ў камунікацыю на 
беларускай мове, знаёміцца, 
авалодаць формуламі беларускага 
маўленчага этыкету; 

 задаваць пытанні, паведамляць 
пра факты і прадметы, выказваць 
жаданне, просьбу, запрашэнне, 
згоду або нязгоду; 

 карыстацца беларускай мовай ва 
ўніверсітэце, бібліятэцы, краме, 
банкаўскіх і паштовых установах, у 
кавярні, грамадскім транспарце. 
 

ГГааввооррыымм  ппаа--ббееллааррууссккуу  
(Базавы курс беларускай мовы) 

(Узровень В) 
 
Вы зможаце: 

 актыўна размаўляць на тэмы: пра 
сябе, сям’ю, сяброў, вучобу, працу, 
пра сваю краіну, родны горад, 
нацыянальныя святы, традыцыі, 
звычаі; 

 навучацца на беларускай мове ў 
вышэйшых установах Рэспублікі 
Беларусь, дыскутаваць пра 
мастацтва, гісторыю, культуру. 

 
 

УУддаассккааннааллььввааеемм    
ббееллааррууссккааее  ммааўўллееннннее  

(Павышаны курс беларускай мовы) 
(Узровень С) 

 
Вы зможаце: 

 размаўляць на актуальныя тэмы — 
прафесійныя, сацыякультурныя, 
агульнагуманістычныя (чалавек і 
грамадства, палітыка, эканоміка, 
філасофія, псіхалогія, чалавек і 
навука, чалавек і мастацтва, 
чалавек і прырода, духоўнае 
развіццё асобы); 

 павысіць прафесійную кваліфіка-
цыю (актуальныя тэндэнцыі развіц-
ця беларускай мовы на сучасным 
этапе, актыўныя працэсы ў сучас-
най беларускай мове, сучасныя 
канцэпцыі апісання беларускай 
мовы як замежнай, інавацыйныя 
лінгвадыдактычныя тэхналогіі ў 
выкладанні беларускай мовы). 

 

КККАААНННТТТАААКККТТТЫЫЫ:::   
ДУА“Рэспубліканскі інстытут вышэйшай 
школы” 
вул. Маскоўская, 15, каб. 321 
220007, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 
факс (017)-396-30-75,  
тэл. (017)-396-30-74 
e-mail: kmpnihe@mail.ru 
Сайт: http://nihe.bsu.by/ 
Мы на Facebook: 
www.facebook.com/groups/738751556202643/ 
 

Дырэктар: прафесар Сямешка Лідзія Іванаўна 
 

Каардынатар: Макоўчык Святлана Мікалаеўна 

 

РЭСПУБЛІКАНСКІ ІНСТЫТУТ 

ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ 

 

 
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ 

ЎНІВЕРСІТЭТ 

 

МММ ІІІ ЖЖЖ ННН ААА РРР ОООДДД ННН ААА ЯЯЯ    

ЛЛЛ ЕЕЕ ТТТ ННН ЯЯЯ ЯЯЯ    ШШШ ККК ОООЛЛЛ ААА    

БББ ЕЕЕ ЛЛЛ ААА РРР УУУ ССС ІІІ ССС ТТТ ЫЫЫ ККК ІІІ    
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