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ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПІСЬМО 

 
Паважаныя калегі! 

Запрашаем вас прыняць удзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі “КУЛЯШОЎСКІЯ 
ЧЫТАННІ”, якая адбудзецца 20 – 29 красавіка 2021 года ва ўстанове адукацыі “Магілёўскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”. 

Тэксты дакладаў удзельнікаў інтэрнэт-канферэнцыі з іх дазволу будуць размешчаны на сайце 
МДУ імя А.А. Куляшова ў адкрытым доступе з 20 па 29 красавіка 2021 года, рэжым доступу: 
https://iff.msu.by/index.php/home/nauchnaya-rabota/nauchnye-
meropriyatiya/konferentsii/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-kuleshovskie-
chteniya. 

 

Праблемнае поле канферэнцыі: 
 

1. Літаратурная спадчына Аркадзя Куляшова ў сучасным асэнсаванні: гісторыка-літаратурны, 
лінгвістычны і лінгвакультуралагічны аспекты. 

2. Праблемы гістарычнай і тэарэтычнай паэтыкі. 
3. Класіка і сучаснасць: традыцыі, рэцэпцыя, інтэртэкстуальнасць. 
4. Сусветная мастацкая літаратура і актуальныя праблемы літаратуразнаўства. 
5. Мова і стыль мастацкай літаратуры (да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара 

М.В. Абабуркі). 
6. Сучасныя праблемы журналістыкі: змест, шляхі іх вырашэння. 
7. Сучасныя праблемы мовазнаўства: змест, шляхі іх вырашэння. 
8. Актуальныя праблемы гісторыяграфіі, гісторыі Беларусі і ўсеагульнай гісторыі. 
9. Актуальныя пытанні методыкі выкладання гуманітарных дысцыплін. Інавацыйныя 

тэхналогіі ў выкладанні гуманітарных дысцыплін у вышэйшай і сярэдняй школе. 
 

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, украінская, польская. 
У рамках канферэнцыі плануецца правядзенне пленарнага пасяджэння на платформе ZOOM. 
Рэгламент: пленарны даклад – да 20 хвілін. 

 

Парадак падачы матэрыялаў 
 

Для ўдзелу ў рабоце канферэнцыі просім да 01 красавіка 2021 года даслаць па E-mail 
bel_lit@msu.by у аргкамітэт наступныя матэрыялы: 

1. заяўку на ўдзел у канферэнцыі (форма дадаецца); 
2. электронную версію матэрыялаў даклада  

Назвы файлаў павінны ўтрымліваць прозвішча першага аўтара і від матэрыялу: напрыклад, 
Новікаў_заяўка, Новікаў_артыкул. 

 
Па выніках правядзення інтэрнэт-канферэнцыі плануецца выданне зборніка навуковых 

артыкулаў.  
Рэдакцыйны камітэт пакідае за сабой права адбору матэрыялаў для друку, а таксама іх 

рэдагавання. Матэрыялы, якія не адпавядаюць тэматыцы канферэнцыі або аформлены з 
парушэннем патрабаванняў, разглядацца не будуць. 

Усе матэрыялы пройдуць праверку на запазычанні. 
Аўтарам дакладаў, якія атрымалі станоўчую рэцэнзію, па электроннай пошце будзе выслана 
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пацверджанне аб прыёме да публікацыі. 
Установа адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова” пакідае за сабой 

права ажыццяўляць перавод матэрыялаў у электронную форму з размяшчэннем іх у электронным 
архіве бібліятэкі ўстановы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова” і ў 
Расійскім індэксе навуковага цытавання на платформе elibrary.ru у адкрытым доступе. 

 

Фінансавыя ўмовы 
 

Памер арганізацыйнага ўзносу на выданне зборніка навуковых артыкулаў і парадак 
заключэння дагавора будуць пазначаны ў персанальных запрашэннях. Апавяшчэнні аб уключэнні 
дакладаў у праграму інтэрнэт-канферэнцыі іх размяшчэнні на сайце МДУ імя А.А. Куляшова 
будуць разасланыя ўдзельнікам у электронным выглядзе да 15 красавіка 2021 года. 

Заключэнне дагавора – абавязковая ўмова ўключэнне матэрыялаў у зборнік канферэнцыі. 
Арганізацыйны ўзнос удзельнікаў канферэнцыі ўключае ў сябе выдаткі на выданне зборніка 
навуковых артыкулаў і размяшчэнне яго ў навукаметрычнай базе РIНЦ (Расійскі індэкс навуковага 
цытавання). 

Аўтар лічыцца ўдзельнікам канферэнцыі пры ўмове своечасовага ўнясення арганізацыйнага 
ўзносу, заключэння дагавора і прадастаўлення матэрыялаў навуковага дакладу. У выпадку адмовы 
ад заключэння дагавора артыкул не можа быць апублікаваны, арганізацыйны ўзнос не вяртаецца. 

 

Патрабаванні да афармлення артыкула 
 

Аб’ём артыкула для публікацыі – да 4-х старонак фармату А4, набраных у рэдактары Word, 
захаваных у фармаце RTF (міжрадковы інтэрвал – адзінарны, шрыфт – Times New Roman 14, палі – 
25 мм з усіх бакоў). 

Першы радок – індэкс УДК (выраўноўванне па левым краі, шрыфт звычайны). 
Другі радок – назва артыкула загалоўнымі літарамі (выраўноўванне па цэнтры, шрыфт 

паўтлусты). 
Трэці радок – прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара (-аў) (выраўноўванне па цэнтры, шрыфт 

паўтлусты). 
Наступны радок – пасада, месца працы, вучоная ступень, вучонае званне, горад, краіна 

(выраўноўванне па цэнтры, шрыфт звычайны). 
На наступным радку – адрас электроннай пошты (выраўноўванне па цэнтры, шрыфт 

звычайны). 
Наступны радок – анатацыя (на мове артыкула 12 рt, выраўноўванне па шырыні, шрыфт 

звычайны). 
Праз радок – тэкст артыкула (абзацны водступ 1,25 см., выраўноўванне па шырыні, шрыфт 

звычайны).  
Праз радок – спіс літаратуры (выраўноўванне па шырыні, шрыфт звычайны, памер шрыфта-12 

pt). 
 

Тэхнічныя патрабаванні да афармлення тэксту артыкула: 
 

 выраўноўванне па шырыні, шрыфт звычайны, памер шрыфта-14 pt; 
 абзац – 1,25 см – выстаўляецца праз меню “абзац”, забараняецца выстаўляць абзац клавішай 

Tab; 
 тэкст набіраецца без пераносаў у словах; 
 старонкі не нумаруюцца; 
 ініцыялы, што суправаджаюць прозвішча (С.І. Новікаў), скарачэнні (да т. п., г. д., ХХ ст.), 

назвы населеных пунктаў (г. Магілёў) друкуюцца праз неразарваны прабел (адначасова 
націскаюцца клавішы Ctrl+Shift+прабел), а скарачэнні кшталту 90-я, 5-га друкуюцца праз 
неразарваны дэфіс (адначасова націскаюцца клавішы Ctrl+Shift+дэфіс); 

 не дапускаецца сцісканне і расцягванне тэксту; 
 спасылкі даюцца ў тэксце ў квадратных дужках, дзе першая лічба – нумар крыніцы са спіса 

літаратуры, другая – нумар старонкі (напрыклад, [3, с. 31-32]). 
 

Тэхнічныя патрабаванні да афармлення спіса літаратуры: 
 
 спіс выкарыстаных крыніц прыводзіцца пасля асноўнага тэксту ў алфавітным парадку; 



 спачатку падаюцца крыніцы кірыліцай, а потым, калі такія ёсць, – лацінкай; 
 звесткі пра кожную крыніцу неабходна друкаваць без абзацнага водступу, нумараваць ўручную; 
 афармленне спіса літаратуры ажыццяўляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ДАСТ 7.1. 



 
Узор афармлення: 

 
УДК (выраўноўванне па левым краі, шрыфт звычайны) 

НАЗВА АРТЫКУЛА  
(загалоўнымі літарамі, выраўноўванне па цэнтры, шрыфт паўтлусты, памер шрыфта – 14 pt) 

пропуск радка 
Новікаў Сяргей Іванавіч 

(выраўноўванне па цэнтры, шрыфт паўтлусты, памер шрыфта – 14 pt) 
дацэнт кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый 

ўстановы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”; кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт  

 (г. Магілёў, Беларусь)  
(выраўноўванне па цэнтры, шрыфт звычайны, памер шрыфта – 14 pt) 

bel_lit@msu.by (выраўноўванне па цэнтры) 
пропуск радка 

Анатацыя. Кароткая характарыстыка артыкула з пункту гледжання прызначэння, зместу 
і іншых асаблівасцяў (3-4 сказы на мове артыкула 12 рt, выраўноўванне па шырыні, шрыфт 
звычайны). 

пропуск радка 
Тэкст артыкула…………………………[2, с. 45],………………….…[2, с. 35]. 

(выраўноўванне па шырыні, шрыфт звычайны, памер шрыфта – 14 pt) 
пропуск радка 

Спіс літаратуры 
(выраўноўванне па шырыні, шрыфт звычайны, памер шрыфта – 12 pt 

1. 
2. 
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Прыклад афармлення заяўкі 
ЗАЯЎКА 

на ўдзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі  
“Куляшоўскія чытанні” 

 
Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара 
(-аў). 

 

Вучоная ступень, вучонае званне  
Пасада і месца працы (указваць поўнае 
найменне ўстановы і яго 
падраздзялення) 

 

Назва даклада  
Назва праблемнага поля  
Кантактныя 
дадзеныя 

Адрас для перапіскі  
E-mail  
Тэл. раб. або дам. 
(+код) 

 

тэл. мабільны  
Я выказваю сваю згоду на тое, каб тэкст майго дакладу / паведамленні ў перыяд працы 

Інтэрнэт-канферэнцыі быў размешчаны ў электронным выглядзе на сайце 
МДУ імя А.А. Куляшова 

Заўвага  
 
Адрас аргкамітэта: 
Кафедра літаратуры і міжкультурных камунікацый 
МДУ імя А.А. Куляшова,  
вул. Касманаўтаў, 1, каб. 250 
212022 г. Магілёў, Беларусь. 
 
e-mail: bel_lit@msu.by 
 
Даведкі па тэлефоне: 
Каардынатар: Таццяна Іванаўна Борбат (загадчык кафедры літаратуры і міжкультурных 
камунікацый) + 375 (29) 741-07-16 
+ 375 (222) 23-77-31 – кафедра літаратуры і міжкультурных камунікацый 
e-mail: borbat_ti@msu.by 
Сакратар: Таццяна Васільеўна Бараноўская 
+ 375 (222) 23-77-31 – кафедра літаратуры і міжкультурных камунікацый 
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