
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ 

АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ 

ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ 

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА 

ЎНІВЕРСІТЭТА 

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА 

ПЕДАГАГІЧНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА ІМЯ МАКСІМА ТАНКА 

 

праводзяць IV Міжнародную навуковую канферэнцыю  

 
МЕТАДАЛОГІЯ ДАСЛЕДАВАННЯ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ:  

ПРАБЛЕМЫ, ДАСЯГНЕННІ, ПЕРСПЕКТЫВЫ 

 
Час правядзення: 21-22 кастрычніка 2016 г. 
Месца правядзення: Інстытут гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1). 

 

Праблемнае поле канферэнцыі: 

 

1. Метадалогія гістарычнага даследавання і праблемы гістарыяграфіі. 

2. Выкарыстанне тэрміналогіі ў вывучэнні палітычнай, сацыяльна-эканамічнай і 

канфесійнай гісторыі Беларусі. 

3. Праблемы перыядызацыі ў беларускай гістарыяграфіі (прынцыпы, падыходы і 

магчымасці). 

4. Крыніцазнаўства і археаграфія. 

5. Праблемы выкладання гісторыі.  

 

Заяўкі і анатацыі дакладаў (да 1000 знакаў) на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 15 

верасня 2016 г. па электроннай пошце: addziel.histaryjahrafii@gmail.com; Кант. тэл.: (017) 284-27-00 

Яноўская Валянціна Васільеўна, Зянюк Раіса Уладзіміраўна. 

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская.  

 

Патрабаванні да афармлення матэрыялаў: даклад аб’ѐмам да 6 старонак павінен быць 

уважліва адрэдагаваны. Інтэрвал – адзінарны. Палі: злева/справа – 25 мм, зверху/знізу – 30 мм. 

Шрыфт: Times New Roman; памер 14 пт; стыль – звычайны. Праз адзін інтэрвал ад верхняга поля з 

левага боку абавязкова прастаўляецца УДК, праз інтэрвал – прозвішча і ініцыялы аўтара (па 

цэнтры). На наступным радку – поўная назва арганізацыі, якую прадстаўляе дакладчык, горад і e-

mail. Затым, праз адзін інтэрвал звычайнымі літарамі, тлустым шрыфтам друкуецца назва даклада, 

(згодна з узорам). Спасылкі афармляюцца ў адпаведнасці са стандартамі ВАК Рэспублікі 

Беларусь.  

 

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў 

дакладаў для публікацыі. Даклады публікуюцца пры ўмове выступлення на канферэнцыі.  

Выдаткі, звязаныя са знаходжаннем на канферэнцыі, бярэ на сябе камандзіруючы бок. 

Заяўка на ўдзел у канферэнцыі: 

1. Прозвішча, імя і імя па бацьку. 

2. Месца працы, пасада. 

3. Навуковая ступень і навуковае званне. 

4. Назва дакладу (і абсталяванне, неабходнае для выступлення). 

5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), факс, e-mail. 

 

УЗОР афармлення тэкста даклада: 

 

УДК [94(476)“18/19”/092] 
А.У. Унучак 

Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, unuchak@yahoo.com 

Асноўныя метадалагічныя падыходы да даследавання беларускага нацыянальнага 

руху ў 1991-2011 гг. 

Аргкамітэт канферэнцыі 

mailto:addziel.histaryjahrafii@gmail.com
mailto:unuchak@yahoo.com


НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 

ОТДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА 

 
проводят IV Международную научную конференцию 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Время проведения: 21-22 октября 2016 г. 
Место проведения: Институт истории НАН Беларуси (г. Минск, ул Академическая, 1). 

 

Проблемное поле конференции: 

 

1. Методология исторического исследования и проблемы историографии. 

2. Использование терминологии в изучении политической, социально-экономической и 

конфессиональной истории Беларуси. 

3. Проблемы периодизации в белорусской историографии (принципы, подходы и 

возможности). 

4. Источниковедение и археография. 

5. Проблемы преподавания истории. 

 

Заявки и аннотации докладов (до 1000 знаков) для участия в конференции принимаются до 15 

сентября 2016 г. по электронной почте: addziel.histaryjahrafii@gmail.com; конт. тел.: (017) 284-27-00 

Яновская Валентина Васильевна, Зенюк Раиса Владимировна. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский. 

 

Требования к оформлению материалов: доклад объѐмом до 6 страниц должен быть 

внимательно отредактирован. Междустрочный интервал – 1,0. Поля: слева/справа – 25 мм, 

сверху/снизу – 30 мм. Шрифт: Times New Roman; размер 14 пт; стиль – обычный. Через один 

интервал от верхнего поля с левой стороны обязательно проставляется УДК, через интервал – 

фамилия и инициалы автора, которые выравниваются по центру. На следующей строке – полное 

название организации, которую представляет докладчик, город и e-mail. Затем, через один 

интервал, жирным шрифтом печатается название доклада (в соответствии с образцом). Ссылки 

оформляются в соответствовании с требованиями ВАК РБ. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок для участия в конференции и 

текстов докладов для публикации. Доклады публикуются при условии выступления на 

конференции. 

Расходы, связанные с пребыванием на конференции, берет на себя командирующая сторона. 

Заявка на участие в конференции:  

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Место работы, должность. 

3. Ученая степень и ученое звание. 

4. Название доклада (и оборудование, необходимое для выступления). 

5. Рабочий либо домашний адрес, контактный телефон (с кодом населенного 

пункта), факс, e-mail. 

 

ОБРАЗЕЦ оформления текста доклада: 

УДК [94(476)“18/19”/092] 
А.У. Унучак 

Інстытут гісторыі НАН Беларусі, г. Мінск, unuchak@yahoo.com 

Асноўныя метадалагічныя падыходы да даследавання беларускага нацыянальнага 

руху ў 1991-2011 гг.  

Оргкомитет конференции. 

mailto:addziel.histaryjahrafii@gmail.com
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