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Паважаныя калегі! 

Запрашаем Вас прыняць удзел у Міжнароднай канферэнцыі «МОВА, 

ЛІТАРАТУРА І КУЛЬТУРА Ў АДУКАЦЫЙНАЙ ПРАСТОРЫ БЕЛАРУСІ 

І КІТАЯ», якая адбудзецца ў Нацыянальным інстытуце адукацыі (Рэспубліка 

Беларусь, г. Мінск). 

Для ўдзелу ў канферэнцыі запрашаюцца навуковыя супрацоўнікі, 

выкладчыкі, дактаранты, аспіранты, магістранты, студэнты, настаўнікі. 

 

Праблемнае поле канферэнцыі 

 Вывучэнне мовы, літаратуры і культуры ў іх спецыфіцы і 

ўзаемадзеянні ва ўстановах адукацыі Беларусі і Кітая. 

 Лінгвакультуралагічная інтэрпрэтацыя тэксту ў працэсе навучання. 

 Моўная карціна свету і праблемы міжкультурнай камунікацыі.  

 Пераклад як від міжкультурнай камунікацыі. 

 Навучанне мовам і літаратуры ў дыялогу культур. 

 Сучасныя падыходы да стварэння падручнікаў (вучэбных 

дапаможнікаў) па беларускай / кітайскай мове, літаратуры, мастацтве, 

культуры. 

 

Арганізацыйны камітэт канферэнцыі 

Сустаршыні: 

Гінчук Валянціна Васільеўна, дырэктар Нацыянальнага інстытута 

адукацыі, кандыдат педагагічных навук;  

Чэнь Фачунь, рэктар Цяньцзінскага ўніверсітэта замежных моў, доктар 

філалагічных навук, прафесар, намеснік кіраўніка Вучэбна-метадычнага 

камітэта па спецыяльнасцях «Замежныя мовы і літаратуры» ў ВНУ пры 

Міністэрстве адукацыі Кітая. 

 



Члены аргкамітэта: 

Лі Інін, дырэктар Інстытута еўрапейскіх моў і культур Цяньцзінскага 

ўніверсітэта замежных моў, PhD, прафесар; 

Фу Мэйянь, загадчык кафедры беларускай мовы Цяньцзінскага 

ўніверсітэта замежных моў; 

Зелянко Вольга Уладзіміраўна, намеснік дырэктара па навукова-

даследчай рабоце Нацыянальнага інстытута адукацыі, доктар педагагічных 

навук, дацэнт; 

Русецкі Васілій Фёдаравіч, начальнік навукова-даследчага цэнтра 

Нацыянальнага інстытута адукацыі, доктар педагагічных навук, дацэнт; 

Валочка Ганна Міхайлаўна, галоўны навуковы супрацоўнік 

лабараторыі гуманітарнай адукацыі Нацыянальнага інстытута адукацыі, доктар 

педагагічных навук, прафесар, запрошаны прафесар Цяньцзінскага ўніверсітэта 

замежных моў; 

Галкіна Галіна Уладзіміраўна, загадчык лабараторыі гуманітарнай 

адукацыі Нацыянальнага інстытута адукацыі, кандыдат педагагічных навук; 

Караткевіч Вячаслаў Іванавіч, навуковы супрацоўнік лабараторыі 

гуманітарнай адукацыі Нацыянальнага інстытута адукацыі. 

 

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, кітайская, англійская. 

 

Формы ўдзелу ў канферэнцыі: вочная, завочная. 

 

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 20 верасня 2019 г.  

У заяўцы ўказваюцца: прозвішча, імя, месца працы (краіна, установа), 

пасада, вучоная ступень, вучонае званне, назва даклада, кантактны тэлефон, 

электронны адрас, форма ўдзелу ў канферэнцыі, неабходнасць браніравання 

гасцініцы. 

Кожны ўдзельнік канферэнцыі падае толькі адзін матэрыял (персанальна 

або ў суаўтарстве). 

 

Удзел у канферэнцыі бясплатны; па заканчэнні работы будзе 

апублікаваны зборнік навуковых прац. 

Рашэнне аб уключэнні даклада ў праграму канферэнцыі і публікацыі 

матэрыялаў прымае аргкамітэт. 

 

Патрабаванні да матэрыялаў: 

Тэкст даклада падаецца ў электронным (фармат RTF) выглядзе ў 

аргкамітэт да 27 верасня 2019 г. 

Аб’ѐм даклада – да 15 000 друкаваных знакаў з прабеламі ў рэдактары 

Word for Windows, надрукаваных шрыфтам Times New Roman 14 праз адзін 

інтэрвал. Усе палі (верхняе, ніжняе, левае і правае) – па 25 мм. У першым радку 

з левага боку – індэкс УДК. У другім радку з правага боку – прозвішча і 



ініцыялы аўтара(ў), краіна, горад. На наступным радку па цэнтры – назва 

матэрыялаў вялікімі літарамі. Праз радок змяшчаюцца анатацыя (да 100 слоў) і 

ключавыя словы (да 10 слоў). Праз радок друкуецца тэкст матэрыялаў (абзацны 

водступ – 1,25 см). У канцы артыкула прыводзіцца літаратура (у алфавітным 

парадку).  

Праезд, харчаванне і пражыванне ўдзельнікаў канферэнцыі за кошт 

арганізацыі, якая накіроўвае. 

 

Заяўкі і тэксты дакладаў дасылаюцца на электронны адрас:  

conferencehum@gmail.com 

Тэлефоны: +375 17 229 19 82; +375 17 29 19 46 лабараторыя 

гуманітарнай адукацыі; 

+375 29 393 62 87 (Velcom/A1) Валочка Ганна Міхайлаўна; 

+375 29 744 86 03  (МТС) Караткевіч Вячаслаў Іванавіч. 

 

Прыклад афармлення матэрыялаў 

УДК 811.161.3(07) 

Васільеў П.А. (Рэспубліка Беларусь, Мінск) 

ПЕРАКЛАД ЯК СРОДАК І МЭТА НАВУЧАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

 

Анатацыя 

Ключавыя словы  

 

Тэкст …………. [1, с. 157] …….[2; 3; 4]. 

ЛІТАРАТУРА 

1. Борсук, Н. М. Тэорыя і практыка мастацкага перакладу / 

Н. М. Борсук. – Брэст : БрДУ, 2000. – 84 с. 
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ЗАЯЎКА 

на ўдзел у Міжнароднай канферэнцыі  

«МОВА, ЛІТАРАТУРА І КУЛЬТУРА  

Ў АДУКАЦЫЙНАЙ ПРАСТОРЫ БЕЛАРУСІ І КІТАЯ» 

26–27 верасня 2019 г. 

 

Прозвішча, імя, імя па бацьку 

аўтара(аў) 

 

Месца работы  

Пасада  

Вучоная ступень, вучонае 

званне 

 

Назва даклада  

Тэлефон (+ код)  

Факс (+ код)  

E-mail   

Форма ўдзелу  

(вочная / завочная) 

 

Неабходнасць браніравання 

гасцініцы 

 

 

 


