
Нацыянальны інстытут адукацыі (Рэспубліка Беларусь) 
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ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПІСЬМО 

 

Міжнародная навуковая канферэнцыя  

“БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК ЗАМЕЖНАЯ Ў МІЖКУЛЬТУРНАЙ 

АДУКАЦЫЙНАЙ ПРАСТОРЫ”  

 

Паважаныя калегі! 

Запрашаем Вас прыняць удзел у Міжнароднай навуковай 

канферэнцыі “Беларуская мова як замежная ў міжкультурнай 

адукацыйнай прасторы”, якая адбудзецца 22 снежня 2022 г. у 

Нацыянальным інстытуце адукацыі.  

Для ўдзелу ў канферэнцыі запрашаюцца навуковыя супрацоўнікі, 

выкладчыкі, дактаранты, аспіранты ўстаноў вышэйшай адукацыі, навуковых 

устаноў.   

 

Праблемнае поле канферэнцыі: 

1. Дыдактыка-метадычнае забеспячэнне выкладання беларускай мовы як 

замежнай. 

2. Тэарэтыка-метадычныя аспекты навучання беларускай мове як замежнай. 

3. Распрацоўка сістэм дыягностыкі і кантролю. 

4. Пытанні сертыфікацыі ўзроўняў валодання беларускай мовай як замежнай. 

5. Адукацыйныя тэхналогіі навучання беларускай мове як замежнай. 

6. Выкарыстанне анлайн-платформ у навучанні. 

7. Распрацоўка беларуска-кітайскіх слоўнікаў і даведнікаў. 

 

Арганізацыйны камітэт канферэнцыі 

Зелянко Вольга Уладзіміраўна, намеснік дырэктара па навукова-

даследчай рабоце Нацыянальнага інстытута адукацыі, доктар педагагічных 

навук, дацэнт; 

Лі Інін, першы прарэктар Цяньцзінскага ўніверсітэта замежных моў, 

PhD, прафесар; 

Валочка Ганна Міхайлаўна, галоўны навуковы супрацоўнік 

лабараторыі гуманітарнай адукацыі Нацыянальнага інстытута адукацыі, 

доктар педагагічных навук, прафесар; 

Галкіна Галіна Уладзіміраўна, загадчык лабараторыі гуманітарнай 

адукацыі Нацыянальнага інстытута адукацыі, кандыдат педагагічных навук; 

Шахаб Вольга Васілеўна, дырэктар Цэнтра Якуба Коласа 

Цяньцзінскага ўніверсітэта замежных моў, кандыдат педагагічных навук, 

дацэнт. 

 



Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, кітайская. 

 

Рэгламент выступлення – да 10 хвілін. 

 

Форма ўдзелу ў канферэнцыі:  прадугледжаны ўдзел у камбінаваным 

фармаце (вочна/завочна/анлайн). 

 

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 19 снежня (краіна, 

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

тэлефон, электронны адрас). Кожны ўдзельнік канферэнцыі падае толькі адзін 

матэрыял (персанальна або ў суаўтарстве). 

 

Удзел у канферэнцыі бясплатны. 

 

Рашэнне аб уключэнні даклада ў праграму канферэнцыі і рэкамендацыі 

для публікацыі матэрыялаў у навуковых часопісах прымае аргкамітэт. 

Спасылкі для падключэння анлайн будуць дасланы пасля прыняцця рашэння 

аб уключэнні даклада ў праграму канферэнцыі. 

 

Патрабаванні да афармлення дакладаў 

Матэрыялы дакладаў аб’ёмам 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. 

 

Адрас аргкамітэта: 

Караля, 16, Нацыянальны інстытут адукацыі, 

Мінск, 220004 

 

117, Machangdao Rd., Tianjin Foreign Study Uninversity,  

Tianjin, China 300204 

 

Заяўкі і тэксты дакладаў дасылаюцца на электронны адрас:  

shahab.olga@yandex.by  

Тэл.: +8613022297393     

WeChat – (Olga) ID: wxid_0dc48devtq4722 або 

h.valochka@mail.ru 

Тэл.: +375 29 393 62 87 
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ЗАЯЎКА 

на ўдзел у навуковай канферэнцыі  

“Беларуская мова як замежная ў міжкультурнай адукацыйнай 

прасторы” 

22 снежня 2022 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)  

E-mail   

 


