
ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ 

 

Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт  

імя Францыска Скарыны» 

гістарычны факультэт 

Дзяржаўная навуковая ўстанова «Інстытут гісторыі НАН Беларусі» 

Расійскі цэнтр навукі і культуры ў Гомелі 

ЗАПРАШАЮЦЬ 

Прыняць удзел 

у Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларусь у год карэннага пералому ў Вялікай 

Айчыннай вайне (да 75-годдзя пачатку вызвалення тэрыторыі рэспублікі ад 

германскіх войскаў», Гомель, 22–23 лістапада 2018 г. 

Праблемнае поле канферэнцыі: 

1. Сучасныя падыходы да асвятлення праблем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны: пытанні 
гістарыяграфіі і крыніцазнаўства. 

2. Савецкае ваеннае мастацтва ў перыяд правядзення войскамі Чырвонай Арміі 
наступальных аперацый па вызваленні Беларусі: Смаленскай (7.08–2.10. 1943), 
Чарнігаўска-Прыпяцкай (26.08–30.09. 1943), Бранскай (1.09–3.10. 1943), Гомельска-
Рэчыцкай (10–30.11. 1943), Гарадоцкай (13–31.12. 1943).  

3. Вынікі баявых дзеянняў Чырвонай Арміі на тэрыторыі Беларусі (восень – зіма 1943 г.). 
4. Партызанскі рух і падпольная барацьба на тэрыторыі Беларусі ў 1943 г. Прадстаўнікі 

савецкіх рэспублік і антыфашысты з еўрапейскіх краін у партызанскім руху Беларусі. 
5. Баявое ўзаемадзеянне войск Чырвонай Арміі і партызанскіх фарміраванняў пры 

вызваленні Беларусі. Ратны подзвіг воінаў Чырвонай Арміі і партызан. 
6. Баявая садружнасць партызан Беларусі, Расіі, Украіны, Латвіі, Літвы, Малдовы.  
7. Нацысцкі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі: генацыд, эканамічная палітыка, 

прапаганда, калабарацыянізм.  
8. Антысавецкія ўзброеныя фарміраванні на акупаванай тэрыторыі Беларусі ў 1943 г. 
9. Беларусы ў савецкім тыле. 
10. Аднаўленне народнай гаспадаркі на вызваленай тэрытоырі Беларусі (восень – зіма 

1943 г.) 
11. Памяць аб падзеях і героях вызвалення Беларусі, ахвярах вайны. 
12. Гісторыя Вялікай Айчыннай вайны ў вучэбна-выхаваўчым працэсе ў школах, сярэдне-

спецыяльных вучэбных установах і ВНУ. 
 

Месца правядзення канферэнцыі: Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны 

Рэгламент: даклады на пленарным пасяджэнні да 20 хвілін, на секцыях – да 15 хвілін. 

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская.  

Матэрыялы канферэнцыі будуць надрукаваны. 

Тэрмін падачы заяўкі: да 1 верасня 2018 г. У заяўцы неабходна ўказаць: прозвішча, імя, імя 

па бацьку, месца працы і пасада, вучоная ступень, вучонае званне, назва даклада, працоўны 



адрас, працоўны і мабільны тэлефоны, e-mail, необходнасць браніравання гасцініцы, патрэба 

ў мультымедыйнай тэхніцы.  

Тэкст даклада аб’ёмам да 0,5 друк. арк., не больш за 20 тыс. знакаў, афармляецца ў 
адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь. Параметры фарматавання: палі – 20 мм; 
без нумарацыі старонак. Параметры тэксту: фармат файла – doc, docх, rtf, шрыфт – Times New 
Roman, кегль – 14, інтэрвал – 1,5. 

Заяўка і электронны варыянт тэксту дасылаецца на электронную пошту: e-mail: 

rozhkova@gsu.by. Электронны варыянт даклада дасылаецца ў аргкамітэт да 20 кастрычніка 

2018 г. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі. 

Аплата праезду, харчавання і пражывання – за кошт арганізацыі, якая камандзіруе для 

ўдзелу ў канферэнцыі. 

Контакты: 246019, Рэспубліка Беларусь, г. Гомель, вул. Савецкая, 104, Гомельскі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя Францыска Скарыны, гістарычны факультэт, кафедра гісторыі славян і спецыяльных 

гістарычных дысцыплін, Ражкова Святлана Мікалаеўна тэл. +375 232 60-30-42; e-mail: 

rozhkova@gsu.by; факс 375 232 60-30-42; маб. +375 29 622-96-14 (velkom) 
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