
ПАЛАЖЭННЕ 

Аб правядзенні міжнароднай вучнёўскай навукова-практычнай канферэнцыі 

“З XVI стагоддзя ў XXI”, 

прысвечанай 500-годдзю кнігадрукавання ў Вялікім княстве Літоўскім 

 

1. Арганізатары канферэнцыі: 

 гімназія імя Францыска Скарыны г. Вільнюса; 

 Таварыства беларускіх школ Літвы. 

 

2. Удзельнікі канферэнцыі: 

Да ўдзелу ў канферэнцыі запрашаюцца вучні 8-12 класаў школ Літвы, сацыяльныя 

партнёры з Рэспублікі Беларусь (сярэдняя школа №4 г. Ліда; сярэдняя школа №2 г. 

Ашмяны; гімназія №35 г. Мінска, Гродзенская гарадская гімназія, сярэдняя школа №48 

г. Мінска імя Ф.А. Малышава і інш.), школьнікі з іншых краін, у якіх вывучаецца 

беларуская мова (не больш за тры вучні ад адной навучальнай установы).  

 

3. Канферэнцыю падтрымліваюць:  

 Пасольства Рэспублікі Беларусь у Літоўскай Рэспубліцы; 

 Вільнюскае гарадское самакіраванне; 

 Згуртаванне беларускіх грамадскіх арганізацый Літвы. 

 

4. Мэты канферэнцыі: 

4.1. павышэнне матывацыі навукова-даследчай і праектнай дзейнасці вучняў; 

4.2. развіццё ў вучняў навыкаў самастойнай працы з вучэбнай і навуковай літаратурай, 

аналізу і абагульнення вывучанага матэрыялу, умення фармуляваць высновы, 

выкладаць іх пісьмова і ў форме публічных выступленняў; 

4.3. развіццё творчага мыслення, пашырэнне кругагляду і эрудыцыі навучэнцаў; 

4.4. прыцягненне ўвагі навучэнцаў да асобы першадрукара ВКЛ, асветніка, філосафа-

гуманіста, пісьменніка, грамадскага дзеяча, прадпрымальніка і навукоўца-медыка 

Францыска Скарыны і яго паслядоўнікаў; 

4.5. умацаванне супрацоўніцтва паміж навучальнымі ўстановамі. 

  



5. Парадак арганізацыі і правядзення канферэнцыі: 

5.1. Міжнародная вучнёўская навукова-практычная канферэнцыя “З XVI стагоддзя ў 

XXI”, прысвечаная 500-годдзю кнігадрукавання ў Вялікім княстве Літоўскім, будзе 

праходзіць 27 кастрычніка 2017 года з 11.30 да 16.00 у гімназіі імя Францыска 

Скарыны па адрасе: вул. Сеціна, 21, Вільнюс. 

5.2. Заяўка для ўдзелу ў канферэнцыі (Дадатак 1), даклады, відэаматэрыялы, аўдыё-, 

медыясуправаджэнне падаюцца да 20 кастрычніка 2017 г. у электронным выглядзе 

на адрас: konferencija@skorinosgimnazija.lt. 

5.3. Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі праводзіцца 27 кастрычніка 2017 года з 11.00 

да 11.30. 

6. Патрабаванні да афармлення дакладаў у Дадатку 2. 

6.1.  Праца можа быць прадстаўлена на літоўскай, беларускай або рускай мове. 

7. Выступленні ацэньвае журы, склад якога зацвярджаецца загадам дырэктара гімназіі. 

7.1. Журы канферэнцыі: 

7.1.1. ацэньвае работы ў адпаведнасці з крытэрыямі ацэнкі (Дадатак 3); 

7.1.2. вызначае пераможцаў і прызёраў канферэнцыі. 

8. Працай журы кіруе старшыня. 

9. Усім удзельнікам канферэнцыі ўручаюцца падзякі. Удзельнікі канферэнцыі, якія 

занялі прызавыя месцы, адзначаюцца дыпломамі і памятнымі падарункамі. 

Настаўнікі, якія падрыхтавалі вучняў, атрымліваюць сертыфікат удзельніка 

канферэнцыі. 

10. Для арганізацыі і правядзення канферэнцыі ствараецца арганізацыйны камітэт, склад 

якога зацвярджаецца загадам дырэктара гімназіі. 

  

mailto:konferencija@skorinosgimnazija.lt


Дадатак 1 

да Палажэння аб правядзенні міжнароднай вучнёўскай навукова-практычнай 

канферэнцыі “З XVI стагоддзя ў XXI”, прысвечанай 500-годдзю 

кнігадрукавання ў ВКЛ 

 

ЗАЯЎКА 

на ўдзел у міжнароднай вучнёўскай 

навукова-практычнай канферэнцыі “З XVI стагоддзя ў XXI”, 

прысвечанай 500-годдзю кнігадрукавання ў Вялікім княстве Літоўскім 

 

№ 

п/п 

Імя, 

прозвішча 

ўдзельніка 

 

Установа 

адукацыі, 

клас  

Тэма працы 

 

Неабходнае 

тэхнічнае 

абсталяванне 

(для абароны 

працы 

ў фінале 

конкурсу)  

Імя, прозвішча 

навуковага 

кіраўніка  

 

1.      

2.      

 

 

 

 

Дырэктар ______________________/                               / 
(подпіс) 

 

М.П. 

  



Дадатак 2 

да Палажэння аб правядзенні міжнароднай вучнёўскай навукова-практычнай 

канферэнцыі “З XVI стагоддзя ў XXI”, прысвечанай 500-годдзю кнігадрукавання 

ў Вялікім княстве Літоўскім 

 

Патрабаванні да афармлення прац 

 

1. Структура працы. 

Праца, прадстаўленая на міжнародную вучнёўскую навукова-практычную 

канферэнцыю “З XVI стагоддзя ў XXI”, прысвечаную 500-годдзю кнігадрукавання ў 

ВКЛ, павінна мець наступную структуру: 

 тытульны ліст; 

 змест; 

 уступ; 

 асноўная частка; 

 заключэнне; 

 бібліяграфічны спіс; 

 дадаткі. 

1.1. Тытульны ліст з'яўляецца 1-й старонкай працы і не нумаруецца. Тытульны ліст 

змяшчае назву канферэнцыі, тэму працы, звесткі пра аўтара (імя, прозвішча, клас, 

найменне адукацыйнай установы, звесткі аб навуковым кіраўніку (імя, прозвішча, 

пасада, месца працы), месца і год правядзення канферэнцыі (узор тытульнага ліста 

прыкладаецца).  

1.2. У змесце паказваюцца асноўныя раздзелы працы (уступ, назвы раздзелаў і 

параграфаў, заключэнне, бібліяграфічны спіс, назвы дадаткаў) з указаннем 

старонак. 

1.3. Ва ўступе вызначаюцца мэты і задачы, прадмет і аб'ект працы, робіцца агляд 

выкарыстанай літаратуры. 

1.4.  У асноўнай частцы змяшчаецца інфармацыя, сабраная і апрацаваная аўтарам, 

выкладаюцца асноўныя факты, фармулююцца высновы. Змест асноўнай часткі 

павінен адпавядаць тэме працы і цалкам яе раскрываць. Асноўная частка дзеліцца 

на раздзелы і (або) параграфы. 

1.5. У заключэнні лаканічна фармулююцца высновы, да якіх прыйшоў аўтар у працэсе 

працы. 

1.6. У бібліяграфічны спіс ўключаюцца крыніцы, якія выкарыстоўваліся аўтарам. 

Інфармацыя аб кожным выданні ўключае ў сябе: прозвішча, ініцыялы аўтара, назву 



кнігі, выходныя дадзеныя выдавецтва, год выдання, нумар выпуску (калі выданне 

перыядычнае), колькасць старонак. Выданні павінны быць пранумараваны і 

размешчаны ў алфавітным парадку. У тэксце працы павінны быць спасылкі на тую 

ці іншую навуковую крыніцу (нумар спасылкі адпавядае парадкаваму нумару 

крыніцы ў бібліяграфічным спісе). 

1.7. Праца можа ўтрымліваць дадаткі ў выглядзе табліц, схем, малюнкаў, графікаў, 

карт, фатаграфій і г.д. Дадаткі павінны быць звязаныя з асноўным зместам працы і 

спрыяць больш поўнаму раскрыццю тэмы. 

 

2. Патрабаванні да афармлення працы.  

2.1. Тэкст друкуецца ў фармаце Word праз 1,5 інтэрвала. Шрыфт – Times New Roman, 

прамы, памер 12. Палі: злева – 30 мм, справа – 15 мм, зверху і знізу – па 20 мм 

(контуры палёў не наносяцца). Дапушчальна рукапіснае афармленне асобных 

фрагментаў (формулы, малюнкі, чарцёжны матэрыял і да т.п.). Нумарацыя 

старонак пачынаецца з раздзела "Уступ".  

2.2. Аб'ём працы – не больш за 6 старонак машынапіснага тэксту, не лічачы тытульнага 

ліста і зместу. Дадаткі могуць займаць не больш за 5 дадатковых старонак, яны 

павінны быць пранумараваныя і азагалоўленыя. У тэксце працы павінны 

ўтрымлівацца спасылкі на іх. 

  



Узор тытульнага ліста  

 

 

Міжнародная вучнёўская навукова-практычная канферэнцыя 

“З XVI стагоддзя ў XXI”, прысвечаная 500-годдзю кнігадрукавання ў 

Вялікім княстве Літоўскім 

 

 

 

 

Тэма:______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выканаў:  

вучань … класа 

гімназіі ………. .  

…………………. 

…………………. 

 

Навуковы кіраўнік: 

Настаўнік ……… 

 

 

 

 

 

 

Вільнюс  

2017 

___________ 



 

Дадатак 3 

да Палажэння аб правядзенні міжнароднай вучнёўскай навукова-практычнай 

канферэнцыі “З XVI стагоддзя ў XXI”, прысвечанай 500-годдзю 

кнігадрукавання ў ВКЛ 

 

Крытэрыі ацэнкі прац 

 

Член журы _________________________________________________ 

Назва працы, аўтар __________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Крытэрыі ацэнкі прац 

Максімальная 

колькасць 

балаў 

Ацэнка 

члена 

журы 

1. Завочны тур 

I. Кампазіцыя працы і яе асаблівасці, у тым ліку: 

1. Актуальнасць тэмы. 

2. Мэта працы: сфармуляваная выразна, сфармуляваная 

невыразна, не сфармуляваная. 

3. Пастаноўка задач. 

4. Структура працы (тытульны ліст, змест, уступ, 

асноўная частка, заключэнне, спіс літаратуры, 

дадаткі) - гл. патрабаванні. 

 

 

4 

3 

 

2 

 

5 

 

II. Змест асноўнай часткі працы: 

1. Адпаведнасць зместу асноўнай часткі працы тэме, 

паўната і ўсебаковасць распрацоўкі тэмы. 

2. Логіка і пісьменнасць выкладу. 

3. Веданне літаратуры па абранай тэме. 

4. Наяўнасць і якасць зробленых высноў. 

 

7 

 

3 

3 

3 

 

УСЯГО: 30  

2. Вочны тур 

III. Публічная абарона: 

1. Кантакт з аўдыторыяй. 

2. Пісьменнасць мовы і логіка выкладу. 

3. Эрудыцыя выступоўцы. 

4. Нагляднасць і ўменне яе прадставіць. 

 

 

8 

8 

8 

6 

 

Максімальная сума балаў 60  

 


