
                                         

 

 

Установа адукацыі  

“Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава” 

 

ФАКУЛЬТЭТ ГУМАНІТАРЫСТЫКІ І МОЎНЫХ КАМУНІКАЦЫЙ  

 

КАФЕДРА БЕЛАРУСКАГА МОВАЗНАЎСТВА 

 

 

Запрашаем вас прыняць удзел у Студзеньскіх рэспубліканскіх 

навуковых чытаннях 

“Жыццё, адданае Слову”  

(памяці кандыдата філалагічных навук дацэнта  

Генадзя Антонавіча Арцямёнка) 

 

Дата правядзення: 

26 студзеня 2022 года  

 

 

Месца правядзення:  

Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава 

Факультэт гуманітарыстыкі і моўных камунікацый 

г. Віцебск, пр. Маскоўскі, 33  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Правядзенне навуковых чытанняў плануецца ў анлайн-фармаце. Да ўдзелу 

запрашаюцца навуковыя супрацоўнікі, навукова-педагагічныя работнікі, 

настаўнікі, аспіранты і магістранты.  

 

Праблемнае поле навуковых чытанняў: 

• Беларуская мова як этнакультурны феномен у сінхраніі і дыяхраніі. 

• Агульнанацыянальныя і рэгіянальныя моўныя працэсы ў камунікатыўнай 

прасторы Беларусі. 

• Сучасныя праблемы этналінгвістыкі, лінгвакраіназнаўства і 

лінгвакультуралогіі. 

• Мова і стыль мастацкай літаратуры і сродкаў масавай інфармацыі. 

• Беларускі літаратурны працэс: гісторыя, сучаснасць, перспектывы. 

• Жанрава-стылёвыя тэндэнцыі сучаснай літаратуры. 

• Практычныя аспекты выкладання беларускай мовы і літаратуры ў ВНУ і 

ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. 

 

Рабочыя мовы беларуская, руская. 

Для ўдзелу неабходна да 20 студзеня 2022 года падаць заяўку на e-mail 

vitkanf21@rambler.ru (гл. Узор афармлення заяўкі) 

Па выніках правядзення навуковых чытанняў будзе падрыхтаваны зборнік 

матэрыялаў у электронным фармаце, які будзе размешчаны ў адкрытым доступе ў 

электроннай бібліятэцы ВДУ імя П.М. Машэрава, а таксама разасланы 

ўдзельнікам.  

Матэрыялы дакладаў неабходна даслаць да 31 студзеня 2022 года.  

Удзел у канферэнцыі і публікацыя электроннага зборніка матэрыялаў 

бясплатныя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Патрабаванні да афармлення матэрыялаў 

 

Тэкст даклада аб’ёмам да 4 старонак фармату А4 набіраецца ў тэкставым 

рэдактары Microsoft Word з расшырэннем .doc (.docx) або .rtf.  

Міжрадковы інтэрвал – адзінарны; усе палі – 25 мм; абзац – 1,25; шрыфт – 

Times New Roman.  

Для асноўнага тэксту ўжываецца кегль 14 пт, для літаратуры – 12 пт. 

Ілюстрацыйны матэрыял друкуецца курсівам, пры неабходнасці выдзяляецца 

тлустым шрыфтам. Схемы, табліцы, малюнкі ўстаўляюцца ў тэкст.  

На першым радку злева друкуюцца ініцыялы і прозвішча аўтара (аўтараў) і 

ў круглых дужках – назва ўстановы, у якой падрыхтаваны даклад, праз радок 

вялікімі літарамі ўказваецца назва даклада.  

Праз радок друкуюцца ключавыя словы. Словазлучэнне “Ключавыя словы:” 

выдзяляецца тлустым шрыфтам, курсівам; для ключавых слоў – шрыфт светлы, 

прамы. Рэкамендаваная колькасць – 5 – 7 слоў.  

Тэкст друкуецца праз радок. Спасылкі ў тэксце на літаратуру афармляюцца 

ў квадратных дужках з указаннем нумара крыніцы ў спісе літаратуры і нумара 

старонкі, напрыклад: [1, с. 55]. Спіс літаратуры друкуецца праз радок пасля тэксту 

ў алфавітным парадку (гл. Узор афармлення матэрыялаў). 
 

Узор афармлення матэрыялаў: 

 

С.М. Лясовіч (Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт) 

 

НАЗВА ДАКЛАДА 

 

Ключавыя словы: …, …, …, …, …, …. 

 

Тэкст.........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..................................................................................................................... 
 

Літаратура 

1. Лукашанец, А.А. Беларуская мова ў ХХІ стагоддзі : развіццё сістэмы і праблемы 

функцыянавання / А.А. Лукашанец. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 396 с. 
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Адрас аргкамітэта: 

Установа адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, факультэт 

гуманітарыстыкі і моўных камунікацый, Маскоўскі пр-т, д. 33, п. 609; 210038, г. Віцебск, Віцебская 

вобласць, Рэспубліка Беларусь.  

Тэлефон: (8-0212) 37-09-13.  

 

Каардынатары канферэнцыі: 

Мартынкевіч Святлана Васільеўна – загадчык кафедры беларускага мовазнаўства, 

кандыдат педагагічных навук. Тэл. +375 33 696-14-46 (МТС). 

Дзядова Алена Сяргееўна – дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства, кандыдат 

філалагічных навук. Тэл. +375 29 295-64-97 (МТС). 

Зіманскі Вадзім Элдаравіч – дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства, кандыдат 

філалагічных навук. Тэл. +375 29 241-61-75 (МТС). 
 

  


