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Информационное сообщение
Уважаемые коллеги,
школьники,студенты, магистранты, аспиранты!
Приглашаем Вас принять участие в работе международной научнопрактической конференции «Копытинские чтения-2», которая состоится
17 – 18 мая 2018 года в УО «Могилевский государственный университет
имени А.А.Кулешова».
Проблемное поле конференции:
1. Творческое наследие В.Ф.Копытина в современной исторической науке.
2. Актуальные проблемы современной археологии.
3. Древняя и средневековая история Беларуси и сопредельных территорий.
4. Актуальные проблемы новой и новейшей истории Беларуси и
сопредельных территорий.
5. Историография
территорий.
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6. Источниковедение и методология изучения истории Беларуси и
сопредельных территорий.
7. Музейное дело и вспомогательные исторические дисциплины в
изучении истории.
8. Междисциплинарные направления в исследовании истории общества.
9. Методика преподавания истории и обществоведческих дисциплин в
средней и высшей школе.
10. Профессия педагога-историка в современном обществе (эссе
учащихся средних школ, лицеев, гимназий с презентацией
сочинения на секции конференции).
Рабочие языки конференции – белорусский и русский.
В ходе работы конференции предусмотрено ознакомление с
археологическими памятниками Могилева и Могилевского района. По итогам
конференции планируется издание сборника научных статей. Сборник будет
размещен в РИНЦ.
Для публикации в сборнике по итогам конференции необходимо внести
организационный
взнос
и
заключить
авторский
договор.
Размер
организационного взноса будет указан в тексте приглашения на конференцию.
Учащиеся средних школ, лицеев, гимназий могут быть освобождены от уплаты
организационного взноса в случае их согласия на получение электронного
варианта сборника после его размещения в РИНЦ и электронном архиве
библиотеки университета. Публикация эссе учащихся будет осуществлена на
конкурсной основе. Возможно заочное участие с представлением стендового
доклада. Участникам конференции предусмотрена выдача сертификата
участника.

Телефоны для справок: (8022) 28-36-46 (кафедра археологии и
специальных исторических дисциплин).
Координаторы:
Матюшевская Мария Иосифовна – тел. +375292937469;
Кузина Екатерина Владимировна – тел. +3752996526236.
Е-mail: msu.kasid@gmail.com
Адрес оргкомитета
Республика Беларусь, 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 1, каб. 405,
кафедра археологии и специальных исторических дисциплин
Порядок представления материалов
Для участия в конференции просим до 14 апреля 2018 года направить в
оргкомитет:

Заявку на участие в конференции (форма прилагается) по Е-mail и
обычной почте;

Материалы доклада по Е-mail и один распечатанный экземпляр по
обычной почте.

Краткий заверенный отзыв научного руководителя (на материалы
студентов, магистрантов, аспирантов).

Тексты эссе школьников по Е-mail и один распечатанный экземпляр
по обычной почте.

Краткий заверенный отзыв учителя – руководителя проекта (для эссе
учащихся).
Оргкомитет имеет право отбора представленных научных докладов и
эссе школьников. Персональные приглашения на участие в конференции
высылаются после получения текстов докладов, текстов эссе и их
рецензирования.
Проезд и другие расходы
командирующей организации.
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Требования к публикации научных материалов
Материалы доклада представляются на белорусском или русском языке в
редакторе Word (версия не ниже 6.0) для Windows через 1 интервал шрифтом
Times New Roman 14, все поля (верхнее, нижнее, левое и правое) – по 2 см. Имя
файла должно состоять из фамилии и инициалов автора.
На первой строке указывается индекс УДК (выравнивание по левом краю).
Далее через интервал с выравниванием по центру строчными буквами
печатается название доклада; через интервал – фамилия(и) и инициалы
автора(ов); на следующей строке – место работы или учебы; на следующей
строке в круглых скобках – город, страна.
С красной строки при необходимости указывается научный руководитель
– его ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы.
С красной строки – аннотация статьи на белорусском или русском языке с
ключевыми словами (в соответствии с языком статьи), аннотация на английском
языке с ключевыми словами. Объем каждого резюме – до 500 знаков с
пробелами, до 7 ключевых слов.
Далее с красной строки (абзацный отступ 1,25 см) печатается текст
доклада. Сноски на литературу даются в квадратных скобках. Таблицы
вставляются в текст. После основного текста приводится список литературы в

алфавитном порядке (литература оформляется в соответствии с требованиями
ВАК). Объем текста – до 7 (семи) полных страниц (включая список литературы,
иллюстрации (формат tif 300 dpi), таблицы, схемы и т.д.).
Материалы с нарушением указанных требований не рассматриваются.
Пример оформления:
УДК
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Иванов И.И.
Учреждение образования «Могилевский государственный университет
имени А.А.Кулешова»
(г. Могилев, Беларусь)
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Сидоров Г.В.
Аннотация
Ключевые слова
Summary
Keywords
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………[1, с.24].
Литература:
1. Мальдзіс, А. Як жылі нашы продкі ў XVIII стагоддзі / А. Мальдзіс. – Мінск :
Лімарыус, 2001. – 384 с.

Требования к публикации эссе школьников
Эссе представляются на белорусском или русском языке в редакторе Word
(версия не ниже 6.0) для Windows через 1 интервал шрифтом Times New Roman
14, все поля (верхнее, нижнее, левое и правое) – по 2 см. Имя файла должно
состоять из фамилии и инициалов автора. Объем текста – до 3 (трех) полных
страниц. Форма эссе свободная.
Пример оформления:
НАЗВАНИЕ ЭССЕ
Петров А.А.
ГУО «Средняя школа №1 г. Могилева», 10 «Б» класс
(г. Могилев, Беларусь)
Руководитель проекта – учитель истории Сидорова Е.Ю.
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Заявка
для участия к конференции
Прошу включить мой доклад в программу международной научнопрактической конференции «Копытинские чтения-2»
Фамилия Имя Отчество
Название доклада или эссе
Место
работы
или
учебы
(полное
наименование
учреждения
и
его
подразделения)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Проблематика (указать № раздела из
проблемного поля)
Использование технических средств (если да,
то указать какие)
Адрес для связи (+ индекс)
Телефон
E-mail
Форма участия (очная/заочная)
Сертификат участника (да/нет)
Для школьников – согласие на получение
электронного варианта сборника (да/нет)

Если в течение трех дней после отправления Вашей заявки и научной статьи на
наш электронный адрес, Вам не придет извещение об их получении
организаторами конференции, просим выслать письмо повторно или связаться с
организаторами конференции по указанным в информационном письме
телефонам.

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ
«МАГІЛЁЎСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ
УНІВЕРСІТЭТ
ІМЯ А. А. КУЛЯШОВА»

Міжнародная навукова-практычная
канферэнцыя
КАПЫЦІНСКІЯ ЧЫТАННІ-2
17- 18мая 2018 года
МАГІЛЁЎ, 2018

Удзельнікам канферэнцыі прадугледжана выдача сертыфіката ўдзельніка.
Інфармацыйнае паведамленне
Паважаныя калегі,
школьнікі, студэнты, магістранты, аспіранты!
Запрашаем Вас прыняць удзел у працы міжнароднай навуковапрактычнай канферэнцыі «Капыцінскія чытанні-2», якая адбудзецца 17 –
18 мая 2018 года ў установе адукацыі «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя А.А. Куляшова».
Праблемнае поле канферэнцыі:
1. Творчая спадчына В.Ф. Капыціна ў сучаснай гістарычнай навуцы.
2. Актуальныя праблемы сучаснай археалогіі.
3.Старажытная і сярэднявечная гісторыя Беларусі і сумежных тэрыторый.
4. Актуальныя праблемы новай і найноўшай гісторыі Беларусі і сумежных
тэрыторый.
5. Гістарыяграфія археалогіі, гісторыі Беларусі і сумежных тэрыторый.
6. Крыніцазнаўства і метадалогія вывучэння гісторыі Беларусі і сумежных
тэрыторый.
7. Музейная справа і дапаможныя гістарычныя дысцыпліны ў вывучэнні
гісторыі.
8. Міждысцыплінарныя напрамкі ў даследаванні гісторыі грамадства.
9. Методыка выкладання гісторыі і грамадазнаўчых дысцыплін у сярэдняй
і вышэйшай школе.
10. Прафесія педагога-гісторыка ў сучасным грамадстве (эсэ
навучэнцаў сярэдніх школ, ліцэяў, гімназій з прэзентацыяй
сачынення на секцыі канферэнцыі).
Рабочыя мовы канферэнцыі - беларуская і руская.
У ходзе работы канферэнцыі прадугледжана азнаямленне з
археалагічнымі помнікамі Магілѐва і Магілѐўскага раѐна. Па выніках
канферэнцыі плануецца выданне зборніка навуковых артыкулаў. Зборнік будзе
размешчаны ў РІНЦ.
Для публікацыі ў зборніку па выніках канферэнцыі неабходна ўнесці
арганізацыйны ўзнос і заключыць аўтарскі дагавор. Памер арганізацыйнага
ўзносу будзе паказаны ў тэксце запрашэння на канферэнцыю. Навучэнцы
сярэдніх школ, ліцэяў, гімназій могуць быць вызваленыя ад выплаты
арганізацыйнага ўзносу ў выпадку іх згоды на атрыманне электроннага варыянта
зборніка пасля яго размяшчэння ў РІНЦ і электронным архіве бібліятэкі
ўніверсітэта. Эсэ навучэнцаў будуць апублікаваныя на конкурснай аснове.
Магчымы завочны ўдзел з прадстаўленнем стэндавага даклада.

Тэлефоны для даведак: (8022) 28-36-46 (кафедра археалогіі і
спецыяльных гістарычных дысцыплін).
Каардынатары:
Мацюшэўская Марыя Іосіфаўна – тэл. +375292937469;
Кузіна Кацярына Ўладзіміраўна – тэл. +3752996526236.
Е-mail: msu.kasid@gmail.com
Адрас аргкамітэта
Рэспубліка Беларусь, 212022, г. Магілѐў, вул. Касманаўтаў, 1, каб. 405,
кафедра археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін
Парадак прадстаўлення матэрыялаў
Для ўдзелу ў канферэнцыі просім да 14 красавіка 2018 года накіраваць у
аргкамітэт:

Заяўку на ўдзел у канферэнцыі (форма дадаецца) па Е-mail і
звычайнай пошце;

Матэрыялы дакладу па Е-mail і адзін раз друкаваны асобнік па
звычайнай пошце;

Кароткі завераны водгук навуковага кіраўніка (на матэрыялы
студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў);

Тэксты эсэ школьнікаў па Е-mail і адзін раздрукаваны асобнік па
звычайнай пошце;

Кароткі завераны водгук настаўніка – кіраўніка праекта (для эсэ
вучняў).
Аргкамітэт мае права адбору прадстаўленых навуковых дакладаў і эсэ
школьнікаў. Персанальныя запрашэнні на ўдзел у канферэнцыі высылаюцца
пасля атрымання тэкстаў дакладаў, тэкстаў эсэ і іх рэцэнзавання.
Праезд і іншыя выдаткі
камандзіруючай арганізацыі.
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Патрабаванні да публікацыі навуковых матэрыялаў
Матэрыялы даклада прадстаўляюцца на беларускай або рускай мове ў
рэдактары Word (версія не ніжэй 6.0) для Windows праз 1 інтэрвал шрыфтам
Times New Roman 14, усе палі (верхняе, ніжняе, левае і правае) - па 2 см. Імя
файла мусіць складацца з прозвішча і ініцыялаў аўтара.
На першым радку ўказваецца індэкс УДК (выраўноўванне па левым краі).
Далей праз інтэрвал з выраўноўваннем па цэнтры вялікімі літарамі друкуецца
назва даклада; праз інтэрвал - прозвішча (ы) і ініцыялы аўтара (аў); на
наступным радку – месца працы ці вучобы; на наступным радку ў круглых
дужках - горад, краіна.
З новага радка пры неабходнасці зазначаецца навуковы кіраўнік – яго
вучоная ступень, вучонае званне, прозвішча і ініцыялы.
З новага радка – анатацыя артыкула на беларускай ці рускай мове з
ключавымі словамі (у адпаведнасці з мовай артыкула), анатацыя на англійскай
мове з ключавымі словамі. Аб'ѐм кожнага рэзюмэ - да 500 знакаў з прабеламі, да
7 ключавых слоў.

Далей з новага радка (абзацны водступ 1,25 см) друкуецца тэкст даклада.
Зноскі на літаратуру даюцца ў квадратных дужках. Табліцы ўстаўляюцца ў тэкст.
Пасля асноўнага тэксту прыводзіцца спіс літаратуры ў алфавітным парадку
(літаратура афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК). Аб'ѐм тэксту - да
7 (сямі) поўных старонак (уключаючы спіс літаратуры, ілюстрацыі (фармат tif
300 dpi), табліцы, схемы і г.д.).
Матэрыялы з парушэннем названых патрабаванняў не разглядаюцца.
Прыклад афармлення:
УДК
НАЗВА ДАКЛАДА
Іваноў І.І.
Установа адукацыі «Магілѐўскі дзяржаўны універсітэт
імя А.А.Куляшова»
(г. Магілѐў, Беларусь)
Навуковы кіраўнік – доктар гістарычных навук, прафесарСідараў Г.В.
Анатацыя
Ключавыя словы
Summary
Keywords
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………[1, с.24].
Літаратура:
1. Мальдзіс, А. Як жылі нашы продкі ў XVIII стагоддзі /А. Мальдзіс. – Мінск:
Лімарыус, 2001. – 384 с.

Патрабаванні да публікацыі эсэ школьнікаў
Эсэ прадстаўляюцца на беларускай або рускай мове ў рэдактары Word
(версія не ніжэй 6.0) для Windows праз 1 інтэрвал шрыфтам Times New Roman 14,
усе палі (верхняе, ніжняе, левае і правае) - па 2 см. Імя файлаў мусяць складацца
з прозвішча і ініцыялаў аўтара. Аб'ѐм тэксту - да 3 (трох) поўных старонак. Форма
эсэ свабодная.
Прыклад афармлення:
НАЗВА ЭСЭ
Пятроў А.А.
ДУА «Сярэдняя школа №1 г. Магілѐва», 10 «Б» клас
(г. Магілѐў, Беларусь)
Кіраўнік праекта – настаўнік гісторыі Сідарава А.Ю.
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Заяўка
для ўдзелу ў канферэнцыі
Прашу ўключыць мой даклад у праграму міжнароднай навуковапрактычнай канферэнцыі «Капыцінскія чытанні-2»
Прозвішча Імя Імя па бацьку
Назва даклада ці эсэ
Месца працы ці вучобы (поўнае найменне
ўстановы і яго падраздзялення)
Пасада
Вучоная ступень
Вучонае званне
Праблематыка (пазначыць № раздзела з
праблемнага поля)
Выкарыстанне тэхнічных сродкаў (калі так, то
паказаць якія)
Адрас для сувязі (+ індэкс)
Тэлефон
E-mail
Форма ўдзелу (вочная / завочная)
Сертыфікат удзельніка (так / не)
Для школьнікаў - згода на атрыманне
электроннага варыянту зборніка (так / не)

Калі на працягу трох дзѐн пасля адпраўлення Вашай заяўкі і навуковага
артыкула на наш электронны адрас, Вам не прыйдзе паведамленне аб іх
атрыманні арганізатарамі канферэнцыі, просім выслаць ліст паўторна або
звязацца з арганізатарамі канферэнцыі па ўказаных у інфармацыйным лісце
тэлефонах.

