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Рэзюмэ

Артыкул уяўляе з сябе бібліяграфічны спіс 
навуковых прац (справаздачаў, артыкулаў 
і кніг) па беларускай мове як замежнай, 
выдадзеных у 1994 – 2019 гг. у Беларусі і 
іншых краінах.

Ключавыя словы: беларуская мова як замежная, 
артыкул, манаграфія, справаздача, бібліяграфія. 

Selected Scientifi c Works on Learning 
Belarusian as a Foreign Language (published 

between 1994 and 2019)

Abstract

The article is a bibliographic list of scientifi c 
works (reports, articles and books) on the 
Belarusian language as a foreign language, all of 
which were published between 1994 and 2019 in 
Belarus and other countries.
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Артыкулы прысвечаныя бібліяграфічным 
даследаванням у галіне беларусістыкі не так 
часта публікуюцца. Нас натхніў артыкул Ка-
тажыны Воян, польскай русісткі з Гданьска, 
якая апрацавала спіс польскіх слоўнікаў з бела-
рускай мовай [гл. Wojan 2013]. 

Дадзены артыкул – гэта працяг нашых 
бібліяграфічных даследаванняў у галіне бела-
русістычнай глотадыдактыкі [гл. Калета 2018]. 
У гэты артыкул мы ўключылі толькі навуковыя 
публікацыі (усяго 138 публікацыяў) па бела-
рускай мове як замежнай (БМЗ) аўтарства 55 
аўтараў з Беларусі (42), Польшчы (8), Японіі 
(2), Вялікай Брытаніі (2) і Расіі (1). У спісе зна-
ходзяцца  артыкулы, тэзісы, рэцэнзіі, справаз-
дачы, універсітэцкія праграмы, абароненыя 
дысертацыі, манаграфіі, рэцэнзіі, напісаныя на 
польскай, беларускай, расійскай і англійскай 
мовах, але выдадзеныя ў розных краінах, не 
толькі ў Беларусі ці Польшчы, але таксама ў 
Кітаі, Вугоршчыне, Славакіі, Украіне і Расіі.

Прыведзеныя ніжэй працы аналізуюць 
шматбаковую праблематыку. Яны датычаць, 
агульна кажучы, 1) тэорыі і практыкі выкла-
дання беларускай мовы як замежнай (беларусі-
стычная глотадыдактыка як навука, параўналь-
ная глотадыдактыка, падрыхтоўка выкладчыкаў, 
вывучэнне беларускай мовы па-за межамі Бе-
ларусі, матывацыя навучэнцаў, методыка вы-
кладання, аналіз падручнікаў, электронных 
рэсурсаў і практыкванняў, моўныя памылкі, 
летняя школа беларусістыкі, тэсціраванне і 
сертыфікацыя беларускай мовай як замежнай), 
2) праблемаў баларускай культуры і літаратуры 
ў выкладанні беларускай мовы замежнікам (бе-
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ларуская літаратура вачыма замежнікаў, лінгва-
краіназнаўства).

У спіс мы не ўключылі практычных гло-
тадыдактычных матэрыялаў, таму што пра па-
дручнікі і размоўнікі мы пісалі ў іншым месцы 
[гл. Калета 2018]. Даволі шмат тэкстаў, якія ўз-
гадваюцца ў дадзеным артыкуле, даступныя ў 
Інтэрнэце ў свабодным доступе, іншыя трэба 
шукаць у бібліятэках.

1994

Малажай Г., 1994, Месца і роля белару-
ска-польскіх моўных супастаўленняў і перакла-
ду ў падрыхтоўцы настаўніка-філолага, [у:] А. 
Мальдзіс, В. Рагойшa, Г. Цыхун (рэд.), Матэры-
ялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі 
«Беларуска-польскае ўзаемадзеянне ў грамад-
ска-палітычнай, культурнай і адукацыйнай 
сферах» (Брэст, красавік 1993),  Беларусіка 
Albaruthenica 3. Нацыянальныя і рэгіянальныя 
культуры, іх узаемадзеянне, Мінск, с. 365-370.

1995

Прыгодзіч М.Р., 1995, Беларуская мова 
па-за межамі Беларусі, [у:] S. Gajda (рэд.), Języki 
słowiańskie 1945-1995. Gramtyka – słownictwo – 
odmiany. Materiały międzynarodowej konferencji 
naukowej Opole, 20-22.09.1995 r., Opole, с. 47-51.

1998

Mietluk A., Oleszkiewicz A., 1998, Тэарэ-
тычныя асновы даследавання беларуска-поль-
скай інтанацыйнай інтэрферэнцыі, „Linguo-
didactica”, z. II, с. 115-118.

Ляшук В.М., 1998, Актуалізацыя прабле-
мы навучання беларускай мове ў замежжы, (у:) 
Л.І. Сямешка і інш. (рэд.), Беларуская мова ў 
другой палове ХХ стагоддзя. Матэрыялы Між-
народнай навуковай канферэнцыі (Мінск, 22-
24 кастрычніка 1997 г.), Мінск, с. 308-311.

1999

Ляшук В.М., 1999, Выкладанне беларускай 
мовы як замежнай: да новых метадаў – праз на-
туралізацыю, (у:) Н.П. Баранова и др. (рэд.), 
Обучени взрослых иностранным языкам — 
традыции и перспектывы. Материалы I Меж-
дународной научно-практической конферен-

ции, Минск Беларусь, 20-21 мая 1999, Минск, 
с. 62-65.

2000

Ляшук В.М., 2000, Праграма па спецыяді-
зацыі «Беларуская мова як замежная», Мiнск.

Ляшук В.М., Сямешка Л.I., Пацехiна А.А., 
Бадзевiч З.I., Басава Г.I., Белакурская Ж.Я., 
Важнiк С.А., Чахоўскi Г.К., Шкраба I.Р.,  2000, 
Праграмы спецыяльных курсаў па спецыялiза-
цыi «Беларуская мова як замежная», Мінск.

2001

Басава А.І., 2001, Этнаграфічны змест вы-
кладання беларускай мовы як замежнай: пра-
блемы навучання,  [у:]  И.И.Токарева (рэд.), 
Язык и культура. Проблемы современной эт-
нолингвистики: материалы Международной 
научной конференции, Минск, 2-4 нояб. 2000 
г., Минск.  

Iваноў Я.Я., 2001, Нацыянальна-куль-
турная семантыка беларускай мовы як аб’ект 
лiнгвакраiназнаўства (пры вывучэннi белару-
скай мовы як замежнай i як другой ва ўмовах 
блiзкароднаснага руска-беларускага бiлiнгвiз-
му), [у:] Г. Цыхун і інш. (рэд.), Беларуская 
мова: шляхi развiцця, кантакты, перспектывы: 
Матэрыялы III Мiжнароднага кангрэса бела-
русiстаў «Беларуская культура ў дыялогу цы-
вiлiзацый» (Мiнск, 21-25 мая, 4-7 снежня 2000 
г.), Мінск, с. 285-290. 

Ляшук В.М., Салаўёў П.Л., 2001, Навучан-
не камунікацыі ў курсе беларускай мовы англа-
моўным навучэнцам, [у:] Д.Г. Богшевич и др. 
(сост.), Стратегии комуникативного поведе-
ния. Материалы докладов Международнай на-
учной конференции, Минск Беларусь, 3-4 мая 
2001 г., В трех частях, Часть третья, Минск, 
с. 90-92.

Плыгаўка Л.Л., 2001, Спецыфіка выкла-
дання беларускай мовы ва ўмовах полілінгві-
стычнай інтэрферэнцыі, [у:] Н.Н. Арват и др. 
(рэд.), Проблемы преподавания и изучения 
русского языка в школе и вузе на современном 
этапе. Материалы международной науч.-практ. 
конференции, 9–10 октябрья 2001 г., Нежин, 
с. 52–55.
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2003

Потехина Е., 2003, Обучение белорусско-
му языку в условиях белорусско-русского двуя-
зычия (проблемы обучения белорусскому язы-
ку как иностранному), (у:) В.П. Гудкова, А.Г. 
Машковой, С.С. Скорвида (рэд.) Исследова-
ние славянских языков и литератур в высшей 
школе: достижения и перспективы. Информа-
ционные материалы и тезисы докладов между-
народной научной конференции, Москва, с. 
170–173.

2004

Важнік С.А., 2004, Беларуская мова як за-
межная: сацыялінгвістычны, лінгваметадычны і 
ўласна лінгвістычны аспекты, [у:] Л. Н. Чумак 
i інш. (рэд.), Язык и социум. Материалы VI 
Международной научной конференции, 3-4 
декабря 2004 г., Минск, Минск, с. 19-24.

2005

Чахоўскі, Г.К, Чахоўская, 2005, Праграма 
па спецыялізацыі «Беларуская мова як замеж-
ная», Мінск. 

2006

Бадзевіч З.І., 2006, Кафедра сучаснай 
беларускай мовы: дасягенні і перспектывы, 
«Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. 
Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка», 
№ 2, c. 5-9.

Плыгаўка Л.Л., 2006, З вопыту выкладан-
ня беларускай мовы ў Літве (камунікатыўны 
аспект), [у:] А. Русецкі і інш. (рэд.), Белару-
ска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаў-
ства, літаратуразнаўства, культуралогія: Acta 
Albaruthenica, Rossica, Polonica: VII мiжнарод-
ная навуковая канферэнцыя: зборнiк навуко-
вых артыкулаў, Віцебск, с. 222–224.

Чахоўская Т.Л., 2006, Метады даследа-
вання ў методыцы выкладання беларускай 
мовы як замежнай, „Працы Кафедры сучас-
най беларускай мовы”,  Вып. 5. Да 70-годдзя 
з дня нараджэння доктара філалагічных навук, 
прафесара Арнольда Яфімавіча Міхневіча, 
с. 175-180.

Чахоўскі Г.К, 2006, Методыка выкладан-
ня беларускай мовы іншаземцам як вучэбная, 

навуковая і практычная дысцыпліна, „Працы 
Кафедры сучаснай беларускай мовы”, Вып. 5. 
Да 70-годдзя з дня нараджэння доктара філала-
гічных навук, прафесара Арнольда Яфімавіча 
Міхневіча, с. 180-196.

2007

Кавалёва В.В., 2007, Камунікацыйныя 
бар’еры ў вывучэнні фанетыкі беларускай 
мовы польскамоўнымі навучэнцамі, „Працы 
Кафедры сучаснай беларускай мовы”, Вып. 6. 
Мінск, с. 62-67.

Літвіноўская А., 2007, Некалькі праблем 
выкладання беларускай мовы як замежнай, 
(y:) Мова – Літаратура – Культура. Матэрыялы 
V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 
80-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шаку-
на), г. Мінск, 16-17 лістапада 2006 года, Мінск. 

Садоўская А.Л., 2007, Беларуская фразеа-
логія як аб’ект лінгвакультуразнаўства, „Працы 
Кафедры сучаснай беларускай мовы”, Вып. 6. 
Мінск, с. 103-110.

Старавойтава Н.П., 2007, Лінгвакраіна-
знаўчая спецыфіка курсу «Беларуская мова як 
замежная» ў БДЭУ, „Працы Кафедры сучаснай 
беларускай мовы”, Вып. 6. Мінск, с. 116-118.

Чахоўскі Г.К., 2007, Структура зместу на-
вучання беларускай мове як замежнай, (y:) 
Мова – Літаратура – Культура. Матэрыялы 
V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 
80-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шаку-
на), г. Мінск, 16―17 лістапада 2006 года, Мінск, 
c. 84 – 86.

2008

Сысой Н.М., 2008, Прафесійная кампетэн-
цыя выкладчыка беларускай мовы як замежнай, 
„Працы Кафедры сучаснай беларускай мовы”, 
Вып. 7, с. 107-110.

Чахоўская Т.Л., 2008, Прынцыпы наву-
чання беларускай мове як замежнай, „Працы 
Кафедры сучаснай беларускай мовы”,  Вып. 7, 
с. 121-125.

Чахоўскі Г.К, Чахоўская Т.Л., 2008, Бела-
руская мова як замежная: Вучэбная праграма 
для спецыяльнасці 1-210501 Беларуская філа-
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логія. Зацверджана рэктарам Беларускага дзяр-
жаўнага ўніверсітэта В.І. Стражавым 10.04.2008. 
Рэгістрацыйны № УД-1132/р., . Мінск.

2009

Гапоненка І.А., 2009, Беларуская мова ў 
Беластоку, „Роднае слова”, № 3, с. 53-54.

Ляшук В.М., 2009, Беларуская мова ў Сла-
вакіі, „Роднае слова”, № 2, с. 67-70.

Станкевич Л., 2009, Белорусистика в Буда-
пештском университете им. Л. Этвеша, „Studia 
Russica”, XXIII, с. 170-173.

Сысой Н.М., 2009, Займеннік у курсе бе-
ларускай мовы як замежнай, (y:) Сборник ра-
бот 66-й научной конференции студентов и 
аспирантов Белгосуниверситета. В 3 ч. Ч. 2., 
Минск, с. 278-281.

2010

Семянькевіч А.В., 2010, Метадычныя 
прынцыпы распрацоўкі матэрыялаў для вы-
вучэння трывання дзеяслова ў небеларуска-
моўнай аўдыторыі, [у:] Н.П. Баранова (рэд.), 
Материалы ежегодной научной конференции 
преподавателей и аспирантов университета, 
25-26 апреля 2010 г., в 5 ч., ч. 5, Минск, с. 49–51.

Хоміч М.В., 2010, Беларускія і польскія 
прасадычныя адзінкі на занятках беларускай 
мовы як замежнай: кампаратыўны аспект „Пра-
цы Кафедры сучаснай беларускай мовы”, Вып. 
9. Да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара 
Леаніда Іванавіча Бурака, с. 110-114.

2011

Борисенко О.В., 2011, Преподавание бе-
лорусского языка как иностранного. История 
и современность, „Мова і культура”, Вып. 14, 
т. V(151), с. 334–337.

Клябанаў Д.Ф., 2011, Краязнаўчы і 
біяграфічны матэрыял як сродак фармавання 
моўнай і культурнай кампетэнцыі пры вывучэн-
ні беларускай мовы як замежнай (на матэрыяле 
дапаможніка Крок да кроку. Знаёмімся з Бела-
руссю. Мова. Культура. Краязнаўства, [у:] Мова 
– літаратура – культура. Матэрыялы VI Міжна-
роднай навуковай канферэнцыі, Мінск, ч. 1, 
с. 16-21. 

Чахоўская Т.Л., 2011, Урок па практы-
цы беларускага маўлення. Структура ўрока, 
„Працы Кафедры сучаснай беларускай мовы”, 
Вып. 10. Да 90-годдзя Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, с. 90-97.

Чахоўская Т.Л., 2011, Урок як асноўная 
арганізацыйная форма навучання беларускай 
мове як замежнай, [у:] Д.В. Дзятко i інш. (рэд.),  
Нацыянальная мова і нацыянальная культура: 
аспекты ўзаемадзеяння. Зборнік навуковых ар-
тыкулаў. Матэрыялы ІІ Міжнароднай навуковай 
канферэнцыі, 17-18 лістапада 2011 г., Мінск. Да 
80-годдзя кафедры беларускага мовазнаўства 
Беларускага дзяржаўнага  педагагічнага ўнівер-
сітэта імя М. Танка, Мінск, с. 307-310.

Чахоўскі Г.К., 2011, Сістэма сродкаў наву-
чання беларускай мове як замежнай, „Працы 
Кафедры сучаснай беларускай мовы”, Вып. 10. 
Да 90-годдзя Беларускага дзяржаўнага ўнівер-
сітэта, с. 97-106.

2012

Барысенка В.У., 2012, Дзвюхмоўны па-
дручнік як сродак навучанню дыялогу моў і 
культур (на прыкладзе вучэбнага дапаможніка 
“Белорусский язык для стран СНГ”), [у:] Мате-
риалы Междунар. науч. конф. (Гродно, 20–21 
марта 2012 г.). В 2 ч., Гродно 2012, ч. 2,  с. 350-
359.

Барысенка В., 2012, Праблемы выкладан-
ня беларускай мовы як замежнай у вышэйшай 
школе, [у:] С.М. Запрудскі, Г.А. Цыхун (рэд.), 
Новае слова ў беларусістыцы. Мовазнаўства. 
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На прыкладзе вышэйпрыведзенага спісу 
можна сцвярдзіць, што ў 1994-2014 гг. коль-
касць навуковых публікацыяў прысвечаных 
беларускай мове складала ад 1 да 5, за выклю-
чэннем 2012 г. (13 публікацыяў) і 2013 г. (8 пу-
блікацыяў). Бачна, што даследаванні ў галіне 
беларусістычнай глотадыдактыкі развіваюцца 
ўсё хутчэй у апошнія гады – колькасць наву-
ковых публікацыяў павялічылася з 2015 года 
(15 публікацыяў). Да 2019 г. гэтая колькасць 
утрымалася, выключэннем быў год 2017 (17 
публікацыяў – год першага выпуску часопіса 
«Беларуская мова як замежная»). Будзем спа-
дзявацца, што хуткі тэмп развіцця будзе пра-
цягвацца і ў наступных гадах.
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