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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 партнѐрскія сувязі з
інстытутамі СНД, ААН, UNESCO, Савета
Еўропы,
замежнымі
ўніверсітэтамі,
навучальнымі, 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 40 міжнародных праектаў па
лініі такіх праграмм, як ТЭМПУС, ІНТАС,
Транзгранічнае супрацоўніцтва ЕС, 7-я
Рамачная праграма ЕС, МНТЦ.

Навучанне ў Міжнароднай летняй школе
беларусістыкі
мае
міждысцыплінарны
характар і ўключае чатыры кампаненты:
мова,
літаратура,
гісторыя,
культура.
Праграма
складаецца
з
акадэмічных
заняткаў (лекцый і семінараў) і інтэрактыўных
мерапрыемстваў, кансультацый, майстаркласаў, адукацыйных экскурсій. Удзельнікі
наведаюць музеі, архівы, бібліятэкі, тэатры,
архітэктурныя
помнікі,
адукацыйныя
ўстановы. Гэта дазволіць ім Летняй школы
пашырыць камунікацыйныя і культурныя
кампетэнцыі.

Практычны
курс
беларускай
мовы
дапаможа
ўдзельнікам
Летняй
школы
адаптавацца ў новых для іх моўных,
камунікацыйных і дыскурсіўных умовах.
Распрацаваны
адукацыйныя
праграмы,
разлічаныя як на пачаткоўцаў, так і тых, хто
працягвае вывучэнне беларускай мовы.
Удзельнікі школы азнаѐмяцца з рознымі
аспектамі беларускай мовы (фанетыкай,
лексікай,
граматыкай),
асаблівасцямі
функцыянальных
стыляў
(навуковага,
публіцыстычнага, мастацкага гутарковага і
інш.). Адна з асноўных мэтаў школы —
прэзентацыя
эфектыўных
стратэгій

навучання, якія дазволяць удзельнікам
самастойна працягваць вывучэнне мовы
пасля завяршэння Летняй школы.

Культурная праграма Летняй школы
разнастайная і прадугледжвае наведванне
культурных
цэнтраў
Беларусі,
музеяў,
выстаў, бібліятэк. Запланаваная шырокая
экскурсійная
праграма,
наведванне
адукацыйных устаноў і культурных цэнтраў,
сустрэчы
з
прадстаўнікамі
грамадскіх
арганізацый
і
студэнтамі
Беларускага
дзяржаўнага
ўніверсітэта
створаць
атмасферу
ўсебаковай
міжкультурнай
камунікацыі.
Удзельнікі Летняй школы не толькі
атрымаюць веды і ўяўленні пра мову,
гісторыю і культуру Беларусі. Адной з
асаблівасцей школы з’яўляецца тое, што
ўдзельнікі
расстаўляюць
акцэнты
пры
сумесным аналізе моўнай, гістарычнай і
культурнай спадчыны Беларусі ў форме
розных камунікацыйных мерапрыемстваў (у
дыскусійных групах, на адкрытых лекцыях і
майстар-класах, у працэсе правядзення
мерапрыемстваў
шырокай
культурнай
праграмы).

Пачынаем гаварыць па-беларуску
(Беларуская мова для пачаткоўцаў)
(Узровень А)
Вы зможаце:
 уключацца ў камунікацыю на беларускай
мове, знаѐміцца, валодаць формуламі
беларускага маўленчага этыкету;
 задаваць пытанні, паведамляць пра
факты і прадметы, выражаць жаданне,
просьбу, запрашэнне, згоду або нязгоду;
 карыстацца
беларускай
мовай
ва
ўніверсітэце,
бібліятэцы,
краме,
банкаўскіх і паштовых установах, у
кавярні, грамадскім транспарце.
Актыўны слоўнік — 1 000 слоў.
Гаворым па-беларуску
(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.
Актыўны слоўнік — 2 000 слоў.

Удасканальваем беларускае маўленне
(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 развіццѐ асобы);
 павысіць прафесійную кваліфікацыю
(актуальныя тэндэнцыі развіцця беларускай
мовы на сучасным этапе, актыўныя працэсы
ў сучаснай беларускай мове, сучасныя
канцэпцыі апісання беларускай мовы як
замежнай, інавацыйныя лінгвадыдактычныя
тэхналогіі ў выкладанні беларускай мовы).
Актыўны слоўнік — 5000 слоў.
Праграма Міжнароднай летняй школы
беларусістыкі ўключае 46 гадзін аўдыторных
заняткаў па практыцы беларускага маўлення
(фанетыка, граматыка, развіццѐ вуснага і
пісьмовага
маўлення);
спецыяльныя
лекцыйныя курсы по розных аспектах
беларускай мовы, літаратуры, гісторыі і
культуры.
ККААН
НТТААККТТЫ
Ы::
ДУА“Рэспубліканскі
інстытут
вышэйшай
школы”
вул. Маскоўская, 15, каб. 321
220007, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
тэл./факс (017)-396-30-75,
Сайт: http://nihe.bsu.by/
e-mail: kmpnihe@mail.ru
Дырэктар: праф. Лідзія Сямешка,
тэл. маб. +375-29-573-06-02,
e-mail: Director.issb@gmail.com
Мы на Facebook:
www.facebook.com/groups/738751556202643/
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Мінск
Рэспубліка Беларусь

