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 ПАВАЖАНЫЯ КАЛЕГІ! 

 Запрашаем Вас прыняць удзел у працы 
V Міжнароднай навукова-практычнай 
канферэнцыі «Філасофска-педагагічныя 
праблемы бесперапыннай адукацыі», якая 
адбудзецца 29 красавіка 2022 года ва 
ўстанове адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны 
універсітэт імя А.А.Куляшова».  

 
Праблемнае поле канферэнцыі: 

1. Сучачныя функцыі дзяржавы і грамадства 
ў развіцці бесперапыннай адукацыіі. 

2. Ідэя бесперапыннай адукацыіі ў 
гістарычным развіцці філасофіі і гісторыі 
адукацыіі. 

3. Сацыяльна-гуманітарныя аспекты 
бесперапыннай адукацыіі. 

4. Бесперапынная педагагічная адукацыія: 
гісторыя і перспектывы. 

5. Бесперапынная адукацыія і 
трансфармацыйныя працэсы ў сучасным 
грамадстве. 

6. Экалогія адукацыі і адукацыйныя стратэгіі 
ўстойлівага развіцця. 

7. Эканоміка і сацыялогія бесперапыннай 
адукацыіі. 

8. Бесперапынная адукацыія і інавацыі. 
9. Цыфравізацыя бесперапыннай адукацыіі: 

магчымасці і рызыкі. 
10. Тэхналагічная і метадычная падтрымка 

бесперапыннай адукацыіі. 
 

Рабочыя мовы канферэнцыіі – беларуская, 
руская, англійская. 

Форма ўдзелу ў канферэнцыі: вочная, 
завочная, дістанцыйная 

 
Парадак прадастаўлення матэрыялаў 

Для ўдзелу ў канферэнцыі патрабуецца да 
10 красавіка 2022 года зарэгістравацца на сайце 
konf.msu.by праз google форму РЭГІСТРАЦЫЯ. 

Артыкул і заяўка на ўдзел у канферэнцыі 
прадстаўляюцца на адрас электроннай пошты з 
указаннем прозвішча аўтара (ов). 

Абавязковай умовай удзелу ў 
канферэнцыі з’яўляецца арыгінальнасць тэксту 
публікацыі не менш 75 % (скрыншот проверкі на 
антыплагіят дасылаецца разам з матэрыялямі 
канферэнцыі). 

 
E-mail: snopkova@msu.by 

 
Патрабаванні да матэрыялаў 
Аб’ем матэрыялаў – да 5 поўных старонак 

формату А4, рабраных у рэдактары Word 
(версія не ніжэй 6.0) для Windows праз 1 інтэрвал 
шрыфтам Times New Roman 14. Усе палі 
(верхняе, ніжняе, левае і правае) – по 25 мм. 
Першы радок – індэкс УДК (выраўноўванне па 
левым карю), другі – ініцыялы і прозвішча(ы) 
аўтара(аў), горад (выраўноўванне па правым 
карю). Праз радок – назва матэрыялаў загалоўнымі 
літарамі (выраўноўванне па цэнтру). Праз радок 
друкуецца анатацыя на рускай і англійскай мовах 
(да 5 радкоў 12 pt) і ключавыя словы. Далей праз 
радок друкуецца тэкст (абзацный водступ 1,25 см). 
Зноскі даюцца ў тэксце ў квадратных дужках. 
Пасля асноўнага тэксту прыводзіцца спіс 
выкастаннай літаратуры. Заяўка і матэрыялы 
дасылаюцца ў 2-х экзэмплярах на электронным і 
папяровым носбітах. 

Рэдакцыйный савет пакідае за сабой права 
атбору матэрыялаў. Кожны ўдзельнік канференцыі 
прадстаўляе толькі адзін матэрыял (асабіста або ў 
суаўтарстве). Матэрыялы, якія не адпавядаюць 
тэматыцы канференцыі або не аформленыя ў 
адпаведнасці з патрабаваннямі, разглядацца не 
будуць. 

 
АБРАЗЕЦ АФАРМЛЕННЯ: 

 
 

УДК 
І.І. Пятроў (Магілёў) 

 
НАЗВА  

 
Анатацыя (рус. мова 12 pt) 
 
Summary (анг. мова 12 pt) 
 
Ключавыя словы 
 
Keywords 
 

Тэкст…………………………………………
………………………………….. 
…………………..[1; 2]……………….[2, с.56]… 

 
Літаратура  

1. ……………………………………………… 
2. ……………………………………………… 
3. ……………………………………………… 
 

 
Запрашэнні і аўтарскі дагавор будуць 

высланы ўдзельнікам да 20 красавіка 2022 
года. 

 
Фінансавыя ўмовы 

Па вынікам канферэнцыі плануецца 
выданне зборніка навуковых артыкулаў 
удзельнікаў канферэнцыі. Зборнік будзе 
размешчаны ў РІНЦ. Памер узносу на 
выданне зборніка навуковых артыкулаў будзе 
названы ў асабістых запрашэннях. 

mailto:snopkova@msu.by

