
ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ 

 

ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ 

МІНІСТЭРСТВА АБАРОНЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

З А П Р А Ш А Ю Ц Ь 

прыняць удзел 

у Міжнароднай навуковай канферэнцыі «1945. Год Вялікай Перамогі» 

(75-годдзю Вялікай Перамогі прысвячаецца) 

 

Праблемнае поле канферэнцыі: 

1. Сучасныя навуковыя падыходы да асвятлення праблем гісторыі Вялікай 

Айчыннай і Другой сусветнай войнаў: пытанні гістарыяграфіі і 

крыніцазнаўства. 

2. Беларусь у сістэме міжнародных адносін напярэдадні і ў гады Другой 

сусветнай вайны. 

3. Савецкае ваеннае мастацтва ў перыяд Вялікай Айчыннай і Другой 

сусветнай войнаў. 

4. Уклад беларускага народа ў разгром фашысцкай Германіі, мілітарысцкай 

Японіі. Военачальнікі беларусы і ўраджэнцы Беларусі. 

5. Баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі летам 1941 года. 

6. Прадстаўнікі савецкіх рэспублік у баях з германскімі акупантамі ў 1941 – 

1944 гг. на тэрыторыі Беларусі. 

7. Нацысцкі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі: генацыд, 

эканамічная палітыка, прапаганда. 

8. Ваенная штодзённасць. Культурнае і духоўнае жыццё насельніцтва. 

Канфесіі Беларусі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны. 

9. Антыфашысцкая барацьба на тэрыторыі Беларусі: партызанскі рух і 

падпольная дзейнасць. Баявое ўзаемадзеянне Чырвонай арміі і беларускіх 

партызан. 

10. Баявая садружнасць партызан Беларусі, Расіі, Украіны, Малдовы, Латвіі, 

Літвы. 

11. Беларусы – удзельнікі партызанскага руху на акупаванай тэрыторыі 

іншых рэспублік СССР. Удзел беларусаў у еўрапейскім Супраціве. 

12. Замежныя грамадзяне ў партызанскім руху Беларусі. 

13. Антысавецкія узброеныя фарміраванні на тэрыторыі Беларусі ў час 

вайны. 

14. Асаблівасці антыфашысцкага супраціву на тэрыторыі заходніх абласцей 

Беларусі. 

15. Беларусы ў савецкім тыле. 

16. Беларусь у пасляакупацыйны ваенны перыяд (восень 1943 г. – вясна 1945 

года) 

17. Мастацка-філасофскае асэнсаванне падзей Вялікай Айчыннай вайны ў 

беларускай літаратуры. 



18. Памяць аб падзеях і героях вызвалення Беларусі, партызанах і 

падпольшчыках, ахвярах вайны. 

19. Гісторыя Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў у вучэбна-

выхаваўчым працэсе ў школах, сярэдніх спецыяльных навучальных 

установах, ВНУ. 

Час правядзення канферэнцыі: 5–6 мая 2020 г. 

Месца правядзення канферэнцыі: Інстытут гісторыі Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі. 

Рэгламент: выступы на пленарным пасяджэнні да 20 хвілін, на секцыях – 

да 15 хвілін. 

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская. 

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны. 

Тэрмін падачы заяўкі і электроннага варыянта тэксту даклада: да 20 

красавіка 2020 г. У заяўцы пазначыць: прозвішча, імя, імя па бацьку, 

навуковую ступень, навуковае званне, назву даклада, месца працы, рабочы 

адрас, працоўны і мабільны тэлефоны, e-mail, неабходнасць браніравання 

гасцініцы і забеспячэння мультымедыйнай тэхнікай. Поўная форма заяўкі 

змяшчаецца ў дадатку 1. 

Тэкст даклада аб’ёмам да 0,5 д.а., не больш за 20 тыс. знакаў, 

афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь. 

Рэзюмэ на беларускай, рускай і англійскай мовах. Параметры фарматавання: 

палі – 20 мм; без нумарацыі старонак. Параметры тэксту: фармат файла – doc, 

docх, rtf, шрыфт – Times New Roman, кегль – 14, інтэрвал – паўтарачны (1,5). 

Узор афармлення даклада змешчаны ў дадатку 2. 

Заяўка і электронны варыянт тэксту высылаецца на электронную пошту: 

voenhistbel@mail.ru. Раздрукаваны варыянт тэксту падаецца ў аргкамітэт да 6 

мая 2020 г. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для 

выступлення і публікацыі. 

Аплата праезду, харчавання і пражывання – за кошт камандзіруючай 

арганізацыі. 

Кантакты: 220072 г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН 

Беларусі, аддзел ваеннай гісторыі Беларусі: Літвін Аляксей Міхайлавіч, тэл. 

(017) 284-24-21, e-mail: voenhistbel@mail.ru; факс (017) 284-18-70 
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Дадатак 1. 

Форма заяўкі 

Прашу ўключыць мой даклад у праграму Міжнароднай навуковай 

канферэнцыі «1945. Год Вялікай Перамогі» 

(75-годдзю Вялікай Перамогі прысвячаецца) 

 

Прозвішча, імя, імя па бацьку  

Назва даклада  

Месца працы ці вучобы (поўная назва 

ўстановы ці яе падраздзялення) 

 

Пасада  

Вучоная ступень  

Вучонае званне  

Праблематыка (пазначыць № раздзела 

з праблемнага поля) 

 

Выкарыстанне тэхнічных сродкаў 

(калі так, то паказаць якія) 

 

Адрас для сувязі (+ індэкс)  

тэлефон  

E-mail  

Форма ўдзелу (вочная / завочная)  

 

 

Дадатак 2 

Прыклад афармлення 

УДК 

Назва даклада 

Іваноў І.І. (Установа адукацыі «Беларускі дзяржаўны педагагічны 

ўніверсітэт імя Максіма Танка», г. Мінск, Беларусь) 

 

Тэкст даклада [1, с. 18–19]. 

 

Літаратура: 

1. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941–1945: Энцыкл. / 

Беларус. Сав. Энцыкл.; рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд) і інш. – Мінск: 

БелСЭ, 1990. – 680 с.  

 

 


