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У артыкуле разглядаюцца ключавыя вектары дзейнасці курсаў беларускай мовы ‘‘Мова Нанова’’, 

аналізуецца роля праекта ў фарміраванні этнічнай самасвядомасці і пачуцця нацыянальнай 
годнасці беларусаў. 

Мэта працы – вызначыць месца і ролю дзейнасці курсаў ‘‘Мова Нанова’’ ў кантэксце развіцця 
айчыннай адукацыйнай прасторы. 

Матэрыял і метады. Навуковае даследаванне праведзена на аснове распрацовак і 
відэаматэрыялаў курсаў ‘‘Мова Нанова’’, а таксама мовазнаўчых і публіцыстычных артыкулаў, у тым 
ліку інтэрнэт-крыніц. Пры аналізе матэрыялу былі выкарыстаны апісальны метад і метад 
канцэптуальнага аналізу. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Прыярытэтнымі накірункамі курсаў ‘‘Мова Нанова’’ сёння з’яўляюцца 
наступныя: пашырэнне і ўдасканаленне ведаў па роднай мове; знаёмства з традыцыйнай культурай 
беларусаў; сустрэчы з гісторыкамі, краязнаўцамі, этнакультуролагамі, мастацтвазнаўцамі, 
філосафамі, мовазнаўцамі, літаратуразнаўцамі, пісьменнікамі, акцёрамі, рэжысёрамі, спартсменамі 
і інш.; арганізацыя разнастайных конкурсаў, дыскусій, кінапраглядаў, экскурсій; удзел у 
літаратурных імпрэзах, навуковых канферэнцыях, дабрачынных акцыях. 

Асобнай увагі заслугоўвае кніга А. Літвіноўскай і Г. Лабадзенкі ‘‘Мова Нанова: 20 крокаў да 
беларускай мовы’’ (у дзвюх частках), адрасаваная найперш тым, хто імкнецца карыстацца 
беларускай мовай у паўсядзённым жыцці. 

Заключэнне. Курсы неакадэмічнага вывучэння беларускай мовы ‘‘Мова Нанова’’ – гэта больш 
чым адукацыйны праект. Вывучаючы мову, літаратуру, гісторыю, культуру сваёй Радзімы, 
знаёмячыся з таленавітымі суайчыннікамі, прымаючы ўдзел у грамадска значных мерапрыемствах, 
студэнты адкрываюць для сябе новую Беларусь, пачынаюць свядома шанаваць і ганарыцца 
беларушчынай. Усё гэта сведчыць пра выключную ролю курсаў ‘‘Мова Нанова’’ ў фарміраванні 
этнічнай, культурнай і моўнай свядомасці грамадзян нашай краіны. 

Ключавыя словы: адукацыйны праект, адукацыйны рэсурс, анлайн-курсы, беларускі класічны 
правапіс, беларускі афіцыйны правапіс, этнічная самасвядомасць. 
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Main vectors of the operation of the Belarusian language courses “Language in a New Way” are 

considered in the article; the role of a project in shaping ethnic self-identification and the feeling of the 
Belarusians’ national belonging is analyzed. 

The article aims at identifying the place and the role of the operation of the Belarusian language 
courses “Language in a New Way” in the context of the national education space development. 

Material and methods. The research was conducted on the basis of the developed courses and their 
videos as well as on linguistic and journalistic articles, the Internet sources including. The de-scriptive 
method and the method of concept analysis were used.  

Findings and their discussion. The priority directions of the courses “Language in a New Way” are the 
following: widening and strengthening the mother tongue knowledge; getting acquainted with the 



traditional culture of Belarusians; meetings with historians, local lore researchers, ethnic culture re-
searchers, art critics, philosophers, linguists, literature critics, writers, actors, directors, sportsmen and 
others; setting up different contests, discussions, watching films, excursions; participation in liter-ature 
performances, scientific conferences, charity events. 

Special attention should be paid to A. Litvinouskaya and G. Labadzenka’s book “Language in a New 
Way: 20 Steps to the Belarusian Language” (in two parts) which is addressed first of all to those who tries 
to use Belarusian in everyday life. 

Conclusion. The courses of non-academic learning of Belarusian “Language in a New Way” are more 
than an educational project. Through learning the language, literature, history, culture of their 
motherland, meeting talented compatriots, participating in socially important events students open for 
themselves the new Belarus, consciously value and take pride in it. All this testifies to the exceptional role 
of the courses “Language in a New Way” in shaping ethnic, cultural and language consciousness of people 
of our country. 
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