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Паважаныя калегі! 

Запрашаем Вас прыняць удзел у навуковай канферэнцыі «Актуальныя 

праблемы гуманітарнай адукацыі», прысвечанай прафесару В.У. Протчанку, якая 

адбудзецца ў Нацыянальным інстытуце адукацыі (Рэспубліка Беларусь, г. Мінск) у 

анлайн-фармаце. Для ўдзелу ў канферэнцыі запрашаюцца навуковыя супрацоўнікі, 

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

Праблемнае поле канферэнцыі 

 Ідэі прафесара В.У. Протчанкі ў кантэксце сучаснай гуманітарнай адукацыі. 

 Мадэрнізацыя гуманітарнай адукацыі: змест і методыка выкладання. 

 Лінгвакультуралагічная інтэрпрэтацыя тэксту ў працэсе навучання. 

 Моўная карціна свету і праблемы міжкультурнай камунікацыі.  

 Мова, літаратура, культура: аспекты ўзаемадзеяння. 

 Міжпрадметныя сувязі ў сістэме гуманітарнай адукацыі. 

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская. Рэгламент выступлення – да 

7 хвілін. 

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 11 снежня 2020 г.  

У заяўцы ўказваюцца: прозвішча, імя, імя па бацьку, месца працы (краіна, 

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

факс (калі ѐсць), электронны адрас. 

Удзел у канферэнцыі бясплатны. 

Рашэнне аб уключэнні даклада ў праграму канферэнцыі і рэкамендацыі для 

публікацыі матэрыялаў у часопісах “Веснік адукацыі”, “Роднае слова”, “Беларуская 

мова і літаратура” прымае аргкамітэт. Спасылкі для падключэння анлайн будуць 

дасланы пасля прыняцця рашэння аб уключэнні даклада ў праграму канферэнцыі. 

Патрабаванні да афармлення дакладаў 

Матэрыялы дакладаў аб’ѐмам да 40000 знакаў (шрыфт Times New Roman 14 пт, 

міжрадковы інтэрвал – паўтарачны) павінны быць пададзены ў электронным фармаце. 

Схемы, малюнкі, табліцы і інш., на якія робяцца спасылкі ў тэксце, выконваюцца ў 

фармаце tif, jpg, cdr. 

Заяўкі і тэксты дакладаў дасылаюцца на электронны адрас:  

conferencehum@gmail.com 

Тэлефоны: +375 17 229 19 43 лабараторыя гуманітарнай адукацыі; 

+375 29 673 46 81 (А1) Галкіна Галіна Уладзіміраўна 

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

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

на ўдзел у навуковай канферэнцыі  

«Актуальныя праблемы гуманітарнай адукацыі», 

прысвечанай прафесару В.У. Протчанку 

22 снежня 2020 года 

 

Прозвішча, імя, імя па бацьку 

аўтара(аў) (поўнасцю) 

 

Месца працы (поўнасцю ў 

адпаведнасці са статутам 

установы), краіна 

 

Пасада  

Вучоная ступень, вучонае 

званне 

 

Назва даклада  

Тэлефон (+ код)  

Факс (+ код)  

E-mail   

 

 


