МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Установа адукацыі
«Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»
Гісторыка-філалагічны факультэт
Кафедра агульнага і славянскага мовазнаўства

ПРАГРАМА
МІЖНАРОДНАЙ НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ
«КУЛЯШОЎСКІЯ ЧЫТАННІ»
18–19 красавіка 2019 г.

МАГІЛЁЎ, 2019

ПАРАДАК РАБОТЫ КАНФЕРЭНЦЫІ
18 красавіка 2019 г.
8.00 – 10.00

Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі (фае галоўнага
корпуса ўніверсітэта, вул. Касманаўтаў, 1)

10.00 – 10.15

Адкрыццё канферэнцыі
(канферэнц-зала, аўд. 115)

10.15 – 12.30

Пленарнае пасяджэнне
(канферэнц-зала, аўд. 115)

12.30 – 13.00

Канцэрт
(канферэнц-зала, аўд. 115)

13.00 – 14.00

Абед

14.00 – 15.00

Экскурсія па ўніверсітэце: Зала славы ўніверсітэта,
Этнаграфічная скарбніца
(збор у фае галоўнага корпуса ўніверсітэта,
вул. Касманаўтаў, 1)

15.00 – 18.00

Секцыйныя пасяджэнні
19 красавіка 2019 г.

10.00 – 11.00

Падвядзенне вынікаў секцыйных пасяджэнняў (аўд. 350)

11.30 – 14.00

Экскурсія па Магілёве (збор – аўд. 350)

Рэгламент выступленняў:
да 20 хвілін

Даклады на пленарным пасяджэнні

да 10 хвілін

Даклады на секцыйных пасяджэннях

да 5 хвілін

Выступленні

18 красавіка 2019 г.
(канферэнц-зала, аўд. 115)
10.00 – АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ
Прывітанне і ўступнае слова

Дук Дзяніс Уладзіміравіч,
«Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт
гістарычных навук, прафесар

рэктар установы адукацыі
імя А.А. Куляшова», доктар

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
(канферэнц-зала, аўд. 115)

1. Творчество А. Кулешова и феномен культурной памяти
Аленькова Юлия Васильевна, заведующий кафедрой гражданского и
хозяйственного
права
учреждения
образования
«Могилѐвский
государственный университет имени А.А. Кулешова», кандидат
культурологии, доцент (Беларусь)
2. Літаратурная рэмінісцэнцыя як мастацкі прынцып у паэме
Аркадзя Куляшова «Варшаўскі шлях»
Клімуць Яраслаў Іванавіч, установа адукацыі «Магілѐўскі дзяржаўны
ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», кандыдат філалагічных навук, дацэнт
(Беларусь)
3. Транскоммуникация как следствие транскультуральности
Килевая Людмила Тимофеевна, профессор Лингвистическо-технического
университета в Свече (Польша), доктор филологических наук
(хабилитированный доктор гуманитарных наук), профессор
Стэрналь Эльжбета, ректор Лингвистическо-технического университета
в Свече, доктор гуманитарных наук (Польша)
4. Жанровая организация интернет-дискурса
Василенко Екатерина Николаевна, докторант кафедры теоретического и
славянского языкознания Белорусского государственного университета,
кандидат филологических наук, доцент (Беларусь)
5. Прафесар В.І. Рагаўцоў – чалавек, паэт, даследчык
Арцямѐнак Генадзь Антонавіч, загадчык кафедры беларускага
мовазнаўства ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
П.М. Машэрава», кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Беларусь)

СЕКЦЫЙНЫЯ ПАСЯДЖЭННІ
Секцыя № 1 (аўд. 348)

ТВОРЧАЯ СПАДЧЫНА А. КУЛЯШОВА.
МАЛАЯ РАДЗІМА ПРАЗ ПРЫЗМУ НАВУКІ.
ІМЁНЫ НАШЫХ ЗЕМЛЯКОЎ У ГІСТОРЫІ І КУЛЬТУРЫ
Кіраўнікі:
Шахназарян Наринэ Мартиросовна, доцент кафедры зарубежной
литературы Белорусского государственного университета, кандидат
филологических наук, доцент
Ладутько Марина Владимировна, доцент кафедры общего и славянского
языкознания УО «Могилѐвский государственный университет имени
А.А. Кулешова», кандидат филологических наук, доцент
1. Тэматычная разнастайнасць творчай спадчыны А. Куляшова
Алянюк Галіна Анатольеўна, намеснік дырэктара ДУА «Сярэдняя
школа № 1 г. Бялынічы імя М.І. Пашкоўскага»
2. Семантические лакуны как следствие различия картин мира
белоруса и русского в языковой структуре переводов произведений
А.А. Кулешова
Ладутько Марина Владимировна, доцент кафедры общего и славянского
языкознания УО «Могилѐвский государственный университет имени
А.А. Кулешова», кандидат филологических наук, доцент
3. Адметнасці ўспрымання творчасці А. Куляшова ў Балгарыі
Самахвал Сяргей Іванавіч, старшы выкладчык кафедры тэорыі і
літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
4. Арганізацыя даследчай дзейнасці школьнікаў па вывучэнні
біяграфіі Аркадзя Куляшова: метадычны аспект
Мірошнікава Таццяна Уладзіміраўна, настаўнік беларускай мовы і
літаратуры вышэйшай катэгорыі ДУА «Сярэдняя школа № 2 г. п. Хоцімска»
5. Арганізацыя даследчай дзейнасці школьнікаў па вывучэнні
мянушак: метадычны аспект
Тарасюк Анастасія Мікалаеўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры
першай катэгорыі ДУА «Сярэдняя школа № 2 г. п. Хоцімска»

6. Фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці праз дзейнасць
літаратурна-краязнаўчага музея «Спадчына»
Клопава Данута Вацлаваўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры
вышэйшай катэгорыі ДУА «Сярэдняя школа № 1 г. Бялынічы імя
М.І. Пашкоўскага»
7. Формирование чувства патриотизма посредством краеведческой
деятельности учащихся (на примере исследовательской работы
«Моя земля. Мои земляки. История исчезнувшей деревни
Загрошевье»)
Лычковская Оксана Владимировна, учитель русского языка и литературы
высшей категории ГУО «Средняя школа № 1 г. Белыничи имени
Н.И. Пашковского»
Романович Виктория Вячеславовна, учитель русского языка и литературы
высшей категории ГУО «Средняя школа № 1 г. Белыничи имени
Н.И. Пашковского»
8. Заазерскі комплекс: на шляху да дэміфалагізацыі
Супіталѐў Андрэй Барысавіч, настаўнік гісторыі ДУА «Галоўчынская
сярэдняя школа»
9. Свіслач – гісторыка-культурны цэнтр Беларусі
Сакава Ніна Леанідаўна, выхавальнік Дзіцячага санаторыя «Свіслач»
10.Зарэчны Шклоў (Погляд у мінулае)
Грудзіна Аляксандр Пятровіч, член ГА «Таварыства беларускай мовы імя
Францыска Скарыны»
11.Быхаўскі кляштар рэгулярных латэранскіх канонікаў і ягоныя
ўладанні
Прасаловіч Анатоль Вадзімавіч, перакладчык, магістр філалагічных навук
12.Гісторыя і тапаніміка вѐскі Чырвоная Буда Крычаўскага раѐна
Крыжэвіч Сяргей, настаўнік гісторыі ДУА «Будзянская сярэдняя школа»
Крычаўскага раѐна
Крыжэвіч Аляксандр, старшы навуковы супрацоўнік Дзяржаўнага
літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа

13.Мотив возвращения на «малую родину» в лирике английских
романтиков
Шахназарян Наринэ Мартиросовна, доцент кафедры зарубежной
литературы Белорусского государственного университета, кандидат
филологических наук, доцент
14.Малая родина в зеркале «write history»: случай Зинаиды
Сергейчик
Ковалѐва Римма Модестовна, ведущий научный сотрудник Учебно-научной
лаборатории белорусского фольклора Белорусского государственного
университета, кандидат филологических наук, доцент
Лукьянова Татьяна Валерьевна, доцент кафедры теории литературы
Белорусского государственного университета, кандидат филологических
наук
15.Использование краеведческих материалов на уроках русского
языка для развития лингвокультурологической компетенции
учащихся
Дубовская Инга Васильевна, учитель русского языка и литературы высшей
квалификационной категории ГУО «Средняя школа № 16 г. Пинска»
16.Беларускі мовазнавец Віктар Баркоўскі ў дакументах Дзяржаўнага
архіва Магілѐўскай вобласці
Дзьячкоў Алег Уладзіміравіч, старшыня ГА «Таварыства беларускай мовы
імя Францыска Скарыны»
17.Перапіска Яўгеніі Янішчыц
Аўсяннікава Тамара Пятроўна, педагог дадатковай адукацыі вышэйшай
катэгорыі, кіраўнік літаратурнага клуба «Святліца» ДУДА «ЦТДМ “Агат”
г. Магілѐва»
18.Пѐтр Антонович Борейша – один из создателей Петербургского
морского канала
Салищев Михаил Александрович, исследователь, кандидат исторических
наук (Россия, Санкт-Петербург)

Секцыя № 2 (аўд. 353)

МОВА І СТЫЛЬ ПІСЬМЕННІКА І ІНТЭРПРЭТАЦЫЯ
МАСТАЦКАГА ТВОРА
(ПАМЯЦІ ПРАФЕСАРА В.І. РАГАЎЦОВА)
Кіраўнікі:
Шаршнѐва Вольга Мікалаеўна, дацэнт кафедры агульнага і славянскага
мовазнаўства УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Клімуць Яраслаў Іванавіч, УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
А.А. Куляшова», кандыдат філалагічных навук, дацэнт
1. Васіль Рагаўцоў – навуковец, паэт, чалавек
Клімуць Яраслаў Іванавіч, УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
А.А. Куляшова», кандыдат філалагічных навук, дацэнт
2. Праблема індывідуальнага стылю пісьменніка ў лінгвістычнай
літаратуры
Шаршнѐва Вольга Мікалаеўна, дацэнт кафедры агульнага і славянскага
мовазнаўства УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт
3. Стылістычнае выкарыстанне антонімаў у паэзіі Алеся Разанава
Асіпчук Аксана Мікалаеўна, старшы выкладчык кафедры беларускай і
замежных моў УА «Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт»
4. Антропонимы в поэтических текстах К. Михеева
Болтовская Елена Александровна, доцент кафедры общего и славянского
языкознания УО «Могилѐвский государственный университет имени
А.А. Кулешова», кандидат филологических наук, доцент
Муравская Ольга Витальевна, студент 4 курса специальности «Русский
язык и литература» УО «Могилѐвский государственный университет имени
А.А. Кулешова»
5. Злучнікавая сувязь як сродак сувязі парэнтэтычных канструкцый
з асноўным зместам сказа ў мастацкіх творах У. Караткевіча
Заблоцкая Юлія Станіславаўна, аспірант кафедры агульнага і славянскага
мовазнаўства УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»,
магістр філалагічных навук

6. Сінанімічныя фразеалагізмы ў творах А. Макаѐнка
Казімірская Таццяна Анатольеўна, старшы выкладчык кафедры агульнага
і славянскага мовазнаўства УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
А.А. Куляшова»
7. Трансфармацыя фразеалагічных адзінак у аповесці У. Караткевіча
«Дзікае паляванне караля Стаха»
Карнеева Вольга Ігараўна, метадыст ΙΙ катэгорыі
УА «Магілѐўскі
дзяржаўны ўніверсітэт харчавання», аспірант кафедры агульнага і
славянскага мовазнаўства УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
А.А. Куляшова», магістр філалагічных навук
8. Методические и филологические аспекты интерпретации
художественного текста
Кудина Наталья Леоновна, старший преподаватель УО «Белорусский
государственный медицинский университет»
9. Своеобразие языковой личности И. Бродского как представителя
элитарного типа речевой культуры (на материале интервью с
поэтом)
Михальчук Наталья Александровна, доцент кафедры общего и славянского
языкознания УО «Могилѐвский государственный университет имени
А.А. Кулешова», кандидат филологических наук
10.Лексічныя асаблівасці лістоў Філона Кміты-Чарнабыльскага
Руклянскі Дзмітрый Аляксандравіч, аспірант кафедры агульнага і
славянскага мовазнаўства УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
А.А. Куляшова», магістр філалагічных навук
11.Рэмаркі ў дыялагічных канструкцыях пенталогіі І. Шамякіна
«Трывожнае шчасце»
Ячмянѐва Ірына Мікалаеўна, дацэнт кафедры агульнага і славянскага
мовазнаўства УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Кажурына Таццяна Анатольеўна, дацэнт кафедры агульнага і славянскага
мовазнаўства УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Секцыя № 3 (аўд. 249)

АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАННІ МОВАЗНАЎСТВА
Кіраўнікі:
Дамінікава Святлана Фѐдараўна, дацэнт кафедры замежных моў
УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», кандыдат
філалагічных навук, дацэнт
Сытько Анна Васильевна, заведующий кафедрой фонетики и грамматики
немецкого языка УО «Минский государственный лингвистический
университет», кандидат филологических наук, доцент
1. Структурна-сінтаксічныя мадыфікацыі ў сучасным мовазнаўстве:
кірункі даследавання
Чайка Наталля Уладзіміраўна, прафесар кафедры мовазнаўства і
лінгвадыдактыкі УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя
Максіма Танка», доктар філалагічных навук, дацэнт
2. Камунікатыўна-прагматычны
патэнцыял
крылатых
слоў
лацінскага паходжання ў розных тыпах дыскурсу
Дамінікава Святлана Фѐдараўна, дацэнт кафедры замежных моў
УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», кандыдат
філалагічных навук, дацэнт
3. Эматыўны аспект вывучэння сінтаксісу
Доўгаль Алеся Валер’еўна, дацэнт кафедры тэарэтычнай і прыкладной
лінгвістыкі УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт
4. Языковые особенности наименований бонстиков
Жарикова Дарья Анатольевна, учитель русского языка и литературы
ГУО «Средняя школа № 19 г. Могилѐва»
5. Мікраполе «Найменні фаўны» пры разглядзе спалучальнасці
моўнай адзінкі ў лексіка-семантычным аспекце
Карнеенка Наталля Рыгораўна, магістрант кафедры агульнага і
славянскага мовазнаўства УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
А.А. Куляшова»
6. Специфика эргонимов сетевой торговли коммерческих фирм
Лапицкая Ирина Николаевна, доцент кафедры общего и славянского
языкознания УО «Могилѐвский государственный университет имени
А.А. Кулешова», кандидат филологических наук, доцент
Шаповалова Людмила Ивановна, доцент кафедры начального образования
и лингводидактики УО «Могилѐвский государственный университет имени
А.А. Кулешова»,
кандидат
филологических
наук,
доцент

7. Спецыфіка вершаванага перакладу з французскай мовы на
беларускую
Маргунова Вікторыя Генадзеўна, аспірант УА «Беларускі дзяржаўны
педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
8. Білінгвізм у мастацкай літаратуры
Мітраховіч Дзіна Анатольеўна, магістрант кафедры агульнага і
славянскага мовазнаўства УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
А.А. Куляшова»
9. Категория пространственности в художественном тексте:
инварианты и варианты
Печко Дарья Михайловна, педагог дополнительного образования
ГУО «Многопрофильный центр детей и молодѐжи г. Бреста»
10.Семантика
«устранѐнного»
субъекта
в
деонтических
высказываниях в публичной политической речи (на материале
русского и немецкого языков)
Сытько Анна Васильевна, заведующий кафедрой фонетики и грамматики
немецкого языка УО «Минский государственный лингвистический
университет», кандидат филологических наук, доцент
11.О критериях выделения неофразем
Столярова Анастасия Николаевна, аспирант кафедры белорусской и
русской филологии УО «Мозырский государственный педагогический
университет имени И.П. Шамякина»
12.Прыназоўнікавыя канструкцыі ў сістэме беларускіх прэсонімаў
Сімановіч Вікторыя Міхайлаўна, выкладчык кафедры мовазнаўства і
лінгвадыдактыкі УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя
Максіма Танка»
13.Структурна-граматычныя асаблівасці лагапедычнай тэрміналогіі
Шубадзѐрава Ала Міхайлаўна, дацэнт кафедры агульнага і славянскага
мовазнаўства УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Секцыя № 4 (аўд. 411)

МОВА, ГІСТОРЫЯ, КУЛЬТУРА
Кіраўнікі:
Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык аддзела крыніцазнаўства і
археаграфіі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі,
кандыдат гістарычных навук
Мельникова Алеся Сергеевна, заведующий кафедрой истории Беларуси и
восточных славян УО «Могилѐвский государственный университет имени
А.А. Кулешова», кандидат исторических наук, доцент
1. Роля беларускіх народных традыцый, абрадаў і звычаяў у
сучасным грамадстве ва ўмовах глабалізацыі
Кроцікава
Марыя
Валер'еўна,
магістрант
кафедры
гісторыі
Беларусі УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава»
2. Прыродна-геаграфічныя ўмовы Беларусі ў нацыянальнакультурнай семантыцы фразеалагізмаў
Пятрова Надзея Пятроўна, старшы выкладчык кафедры замежных моў
УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»
3. Намінацыі з кампанентам «дуб» у святле традыцыйнай культуры
беларусаў і палякаў (на матэрыяле слоўніка «Славянские
древности»)
Буйко Цімур Сяргеевіч, выкладчык кафедры беларускай мовы і літаратуры
УА
«Мінскі
дзяржаўны
лінгвістычны
ўніверсітэт»,
аспірант
ДНУ «Інстытут даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры»
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
4. Лексика свадебного обряда в Словаре могилѐвско-смоленских
пограничных говоров
Воробьѐва Татьяна Станиславовна, старший преподаватель кафедры
общего и славянского языкознания УО «Могилѐвский государственный
университет имени А.А. Кулешова»
5. Концепция мировых держав древности во «Всеобщей истории»
Полибия
Гур Артѐм Николаевич, учитель истории ГУО «Средняя школа № 104
имени Р.Н. Мачульского г. Минска», аспирант исторического факультета
Белорусского государственного университета

6. Сфера труда в печати БССР 1920-х гг. (на материалах журналов
«Советское строительство» и «Профессиональное движение
Белоруссии»)
Дерюжин Роман Викторович, аспирант факультета журналистики
Белорусского государственного университета, магистр филологических наук
7. Прызнанне шляхецтва прадстаўнікоў гарадскога самакіравання
Магілѐва ў 1777 г.
Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык аддзела крыніцазнаўства і
археаграфіі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі,
кандыдат гістарычных навук
8. Працэс рэакупацыі Северскага ваяводства ў польскамоўных
дакументах першай паловы XVΙΙ стагоддзя
Еўмянькоў Віталь Іванавіч, дацэнт кафедры літаратуры і міжкультурных
камунікацый УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт
9. Интермедиальные
связи
дискурса
киноискусства
и
художественного текста
Жишкевич Алѐна Игоревна, преподаватель кафедры языкознания и
лингводидактики УО «Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка», кандидат филологических наук
10.Творы Якуба Коласа і Максіма Танка як сродак фарміравання
этнапедагагічнай культуры чытача
Лугоўскі Аляксандр Іванавіч, дацэнт кафедры беларускай і замежнай
літаратуры УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма
Танка», кандыдат педагагічных навук, дацэнт
11.Чистота и нечистота в древнерусской культуре XI–XIII вв.: миф,
книжность, идентичность
Лушников Александр Александрович, докторант кафедры истории России,
краеведения, методики преподавания истории ФГПОУ ВО «Пензенский
государственный университет», кандидат исторических наук (Россия,
Пенза)
12.Аграрный вопрос в программе умеренных неонародников
(1906–1917 гг.)
Мельникова Алеся Сергеевна, заведующий кафедрой истории Беларуси и
восточных славян УО «Могилѐвский государственный университет имени
А.А. Кулешова», кандидат исторических наук, доцент

13.Фразеологизация невербального компонента коммуникации
славянских обрядов
Мосейчук Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой общего и
славянского языкознания УО «Могилѐвский государственный университет
имени А.А. Кулешова», кандидат филологических наук
14.Рэгіянальныя асаблівасці еўрапейскіх баладаў пра птушак
Папакуль Яўген Аляксандравіч, дацэнт кафедры сусветнай літаратуры і
замежных моў УО «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», кандыдат
філалагічных навук
15.Вывучэнне
творчасці
Міхася
Стральцова
ў
школе:
культуралагічны аспект
Пучынская
Таццяна
Міхайлаўна,
загадчык
кафедры
філалогіі
УА «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт», кандыдат педагагічных навук,
дацэнт
16.А. Демьер. Фотография и литература
Титов Василий Степанович, старший преподаватель кафедры
литературы
и
межкультурных
коммуникаций
УО «Могилѐвский
государственный университет имени А.А. Кулешова»
17.Угроза каталоно-турецкого союза первой трети XΙV в. для
латинских государств Восточного Средиземноморья
Фролов Никита Витальевич, студент 4 курса исторического факультета
УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»
Шпет Михаил Михайлович, учитель истории ГУО «Средняя школа № 19
г. Гомеля»
18.Некоторые проблемы в оценке стратегии и тактики политических
партий Беларуси по разрешению аграрного вопроса в начале ХХ в.
Шардыко Игорь Владимирович, директор Института повышения
квалификации и переподготовки УО «Могилѐвский государственный
университет имени А.А. Кулешова», кандидат исторических наук, доцент
19.Коммуникативный
стиль
как неотъемлемый компонент
национально-культурного пространства
Шевцова Алеся Константиновна, заведующий кафедрой романогерманской филологии УО «Могилѐвский государственный университет
имени А.А. Кулешова», кандидат филологических наук, доцент
20.Экономические отношения западномалоазийских бейликов с
латинскими странами Восточного Средиземноморья во второй
половине XIII – первой половине XIV вв.
Шпет Михаил Михайлович, учитель истории ГУО «Средняя школа № 19
г. Гомеля»

Секцыя № 5 (аўд. 320)

МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА БЕЛАРУСІ, ЗАМЕЖЖА І
ЭМІГРАЦЫІ: ГІСТОРЫЯ, СУЧАСНЫ СТАН,
ПЕРСПЕКТЫВЫ
Кіраўнікі:
Гоўзіч Ірына Мікалаеўна, загадчык кафедры беларускай і замежнай
літаратуры УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма
Танка», кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Макарэвіч Аляксандр Мікалаевіч, прафесар кафедры літаратуры і
міжкультурных камунікацый УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
А.А. Куляшова», доктор філалагічных навук, дацэнт
1. Национально-культурная
идентичность
в
современной
русскоязычной поэзии Беларуси
Лавшук Оксана Анатольевна, доцент кафедры литературы и
межкультурных коммуникаций УО «Могилѐвский государственный
университет имени А.А. Кулешова», кандидат филологических наук, доцент
2. Твор аб «зломным часе»
Караткоў Мікалай Мікалаевіч, выкладчык УА «Магілѐўскі інстытут
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь», кандыдат
філалагічных навук, дацэнт
3. Творчая асоба як аб'ект мастацкага адлюстравання ў прозе
В. Карамазава
Налѐтава Наталля Мікалаеўна, аспірант кафедры літаратуры
УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава», стажор
малодшага навуковага супрацоўніка НДС, магістр філалагічных навук
4. «Вершы зараз нікому не патрэбны…»: праблема творчасці,
арганізацыйна-літаратурныя клопаты У. Дубоўкі ў яго лістах да
А. Бабарэкі (канец 1920-х гг.)
Макарэвіч Аляксандр Мікалаевіч, прафесар кафедры літаратуры і
міжкультурных камунікацый УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
А.А. Куляшова», доктор філалагічных навук, дацэнт
5. Паэма К. Крапівы «Хвядос – чырвоны нос»: ідэйна-мастацкі змест
Борбат Таццяна Іванаўна, загадчык кафедры літаратуры і міжкультурных
камунікацый УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

6. Віленскі перыяд жыцця і дзейнасці Ф. Скарыны ў рамане-эсэ
А. Лойкі «Францыск Скарына, або Сонца Маладзіковае»
Чмарава Марына Іванаўна, дацэнт кафедры літаратуры і міжкультурных
камунікацый УА «Магілѐўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова»,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт
7. Раман «Кентаўры» Васіля Гігевіча як эстэтычны феномен
Навасельцава Ганна Віктараўна, дацэнт кафедры літаратуры
УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава», кандыдат
філалагічных навук, дацэнт
8. Гатычная традыцыя і сродкі яе выяўлення ў апавяданнях і рамане
Людмілы Рублеўскай «Скокі смерці»
Рак Марыя Сяргееўна, выкладчык кафедры беларускай і замежнай
літаратуры УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма
Танка»
9. Вобразная палітра Янкі Сіпакова і Анатоля Вярцінскага:
параўнальны аспект
Гоўзіч Ірына Мікалаеўна, загадчык кафедры беларускай і замежнай
літаратуры УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма
Танка», кандыдат філалагічных навук, дацэнт
10.Библия как прецедентный текст в художественной парадигме
современной русскоязычной поэзии Беларуси
Сердюкова Екатерина Ивановна, старший преподаватель кафедры
литературы и межкультурных коммуникаций УО «Могилѐвский
государственный
университет
имени
А.А. Кулешова»,
магистр
филологических наук
11.Жанравыя эксперыменты ў беларускім рускамоўным рамане
другой паловы ХХ стагоддзя
Палукошка Вольга Іванаўна, загадчык Вучэбна-навуковай лабараторыі
беларускага фальклору (ВНЛБФ) кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
12.«Новый лишний» герой в повести А. Андреева «Пустота»
Пасютина Юлия Николаевна, старший преподаватель УО «Витебский
государственный технологический университет», кандидат филологических
наук
13.Праблемна-тэматычны дыяпазон сучаснай беларускай эсэістыкі
Бажок Ірына Аляксандраўна, асістэнт кафедры беларускай літаратуры
УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны», кандыдат
філалагічных навук

Секцыя № 6 (аўд. 355)

СУСВЕТНАЯ МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА
І АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА
Кіраўнікі:
Авдейчик Людмила Леонидовна, доцент кафедры русской литературы
Белорусского государственного университета, кандидат филологических
наук, доцент
Таркан Наталья Евгеньевна, доцент кафедры литературы и
межкультурных коммуникаций УО «Могилѐвский государственный
университет имени А.А. Кулешова», кандидат филологических наук, доцент

1. Роль Георгия Конисского в духовной эволюции Александра
Пушкина
Сомов Сергей Эдуардович, доцент кафедры литературы и межкультурных
коммуникаций УО «Могилѐвский государственный университет имени
А.А. Кулешова», кандидат филологических наук, доцент
2. Русская литература XVΙΙΙ века и открытие своей «народности»
Чернова Мария Станиславовна, доцент кафедры литературы и
межкультурных
коммуникаций
УО «Могилѐвский
государственный
университет имени А.А. Кулешова», кандидат филологических наук, доцент
3. Образ Владимира Соловьѐва в мемуарной прозе Андрея Белого
Авдейчик Людмила Леонидовна, доцент кафедры русской литературы
Белорусского государственного университета, кандидат филологических
наук, доцент
4. «В начале был сад...»: жанровое своеобразие «Мемуаров о детстве»
Т. Толстой
Шпаковский Игорь Иванович, доцент кафедры русской литературы
Белорусского государственного университета, кандидат филологических
наук, доцент
5. Мадэль значнага дарослага ў сучасных падлеткавых творах
Пятроўская Таццяна Міхайлаўна, аспірант УА «Гомельскі дзяржаўны
ўніверсітэт імя Францыска Скарыны», выкладчык ГДПк імя Л.С. Выгоцкага

6. Сказочный дискурс повести Е. Замятина «Уездное»
Таркан Наталья Евгеньевна, доцент кафедры литературы и
межкультурных
коммуникаций
УО «Могилѐвский
государственный
университет имени А.А. Кулешова», кандидат филологических наук, доцент
7. Общество будущего в романе О. Хаксли «О дивный новый мир»
Пинчукова Татьяна Петровна, старший преподаватель кафедры романогерманской филологии УО «Могилѐвский государственный университет
имени А.А. Кулешова»
8. Некоторые общие черты в творчестве У. Теккерея и А. Мрыя
Шишкова Наталья Юрьевна, преподаватель кафедры мировой
литературы и иностранных языков УО «Полоцкий государственный
университет»
9. Векторы исследования мотива самоубийства в творчестве
У. Шекспира
Зелезинская Наталья Станиславовна, старший преподаватель кафедры
теории и практики перевода факультета социокультурных коммуникаций
Белорусского государственного университета
10.Принцип контраста как способ организации женской прозы
Тригук Марина Олеговна, доцент кафедры русского языка для иностранных
граждан УО «Минский государственный лингвистический университет»,
кандидат филологических наук
11.Симметричный и асимметричный биморфизм в русском
фольклоре и литературе
Альшевская Анна Сергеевна, аспирант кафедры теории литературы
филологического факультета Белорусского государственного университета,
магистр литературоведения

Секцыя № 7 (аўд. 408)

АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАННІ МЕТОДЫКІ ВЫКЛАДАННЯ
ГУМАНІТАРНЫХ ДЫСЦЫПЛІН. ІНАВАЦЫЙНЫЯ
ТЭХНАЛОГІІ Ў ВЫКЛАДАННІ ГУМАНІТАРНЫХ
ДЫСЦЫПЛІН У ВЫШЭЙШАЙ І СЯРЭДНЯЙ ШКОЛЕ.
АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАННІ МЕТОДЫКІ ВЫКЛАДАННЯ
ЗАМЕЖНЫХ МОЎ. АСАБЛІВАСЦІ ВЫКЛАДАННЯ РУСКАЙ
МОВЫ ЯК ЗАМЕЖНАЙ
Кіраўнікі:
Саўко Уладзімір Паўлавіч, дацэнт кафедры мовазнаўства і
лінгвадыдактыкі УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя
Максіма Танка», кандыдат педагагічных навук, дацэнт
Иванова Ирина Рэмуальдовна, старший преподаватель кафедры психологии
УО «Могилѐвский государственный университет имени А.А. Кулешова»
1. Использование развивающих технологий на уроках русского
языка в средней школе
Кудрявцева Ольга Сергеевна, учитель белорусского языка и литературы
УО «Могилѐвский государственный областной лицей № 2»
2. Приѐмы работы в рамках дифференцированного обучения
русскому языку
Цумарева Екатерина Валерьевна, магистрант кафедры общего и
славянского языкознания УО «Могилѐвский государственный университет
имени А.А. Кулешова»
3. Фарміраванне
метапрадметных
кампетэнцый
на
ўроках
беларускай мовы праз узбагачэнне слоўнікавага запасу вучняў
Пышнюк Алена Аляксееўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры
ДУА «Сярэдняя школа № 23 г. Магілѐва»
4. Проектный метод как фактор формирования ключевых
компетенций учащихся на уроках английского языка
Платонова Татьяна Владимировна, учитель английского языка
ГУО «Средняя школа № 37 г. Могилѐва»
5. Метад праектаў як сродак фарміравання камунікатыўных
уменняў на ўроках беларускай літаратуры
Жвалевіч Таццяна Мікалаеўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры
ДУА «Сярэдняя школа № 37 г. Магілѐва»
Платонава Таццяна Уладзіміраўна, настаўнік англійскай мовы
ДУА «Сярэдняя школа № 37 г. Магілѐва»

6. Инновационные технологии в преподавании психологии как
фактор успешности обучения студентов-гуманитариев
Иванова Ирина Рэмуальдовна, старший преподаватель кафедры психологии
УО «Могилѐвский государственный университет имени А.А. Кулешова»
Биндасова Ольга Владимировна, преподаватель кафедры психологии
УО «Могилѐвский государственный университет имени А.А. Кулешова»
7. Особенности заданий, направленных на формирование, развитие и
проверку читательской грамотности учащихся
Бальцевич Юлия Николаевна, учитель русского языка и литературы
ГУО «Средняя школа № 21 г. Могилѐва», магистр филологических наук
8. Экскурсия-квест как одна из форм активного взаимодействия со
студентами
Гончарова Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования
сектора
культурно-досуговой
работы
со
студентами
отдела
воспитательной работы с молодѐжью УО «Могилѐвский государственный
университет имени А.А. Кулешова»
9. Андрагогический подход к преподаванию иностранного языка на
курсах повышения квалификации и переподготовки кадров
Угликова Ирина Валерьевна, старший преподаватель кафедры
иностранных языков УО «Могилѐвский государственный университет имени
А.А. Кулешова»
10.Сістэма вучэбнай работы па развіцці самастойнасці і творчай
актыўнасці на уроках беларускай літаратуры
Кароза Таццяна Віктараўна, аспірант УА «Беларускі дзяржаўны
педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка»
11.Навучанне фразеалагічным нормам на ўроках беларускай мовы
ў Х класе
Саўко Іна Эдуардаўна, дацэнт кафедры рыторыкі і методыкі выкладання
мовы і літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат
педагагічных навук, дацэнт
Саўко Уладзімір Паўлавіч, дацэнт кафедры мовазнаўства і
лінгвадыдактыкі УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя
Максіма Танка», кандыдат педагагічных навук, дацэнт
12.Медыяадукацыя і медыякампетэнтнасць як важныя складнікі
выкладання гуманітарных дысцыплін у сярэдняй школе
ХХІ стагоддзя
Лагуценкава Таццяна Мікалаеўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры
ДУА «Сярэдняя школа № 1 г. Бялынічы імя М.І. Пашкоўскага»

13.Інтэлектуальная гульня «Брэйн-рынг» як адна з формаў
арганізацыі актыўнай пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў
Федарцова Кацярына Рыгораўна, дацэнт кафедры замежных моў
УА «Беларускі гандлѐва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі»,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт
14.Вывучэнне
творчасці
Міхася
Стральцова
ў
школе:
культуралагічны аспект
Пучынская
Таццяна
Міхайлаўна,
загадчык
кафедры
філалогіі
УА «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт», кандыдат педагагічных навук,
дацэнт
15.Использование преподавателем интернет-ресурса iSLCollective.com
для подготовки к учебным занятиям
Толкачѐва Кристина Юрьевна, преподаватель кафедры мировых языков
УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»
16.Проблемное обучение как способ развития когнитивных
способностей учащихся
Найдѐнова Алла Александровна, преподаватель иностранных языков
УО «Могилѐвский государственный колледж искусств»
17.Выкарыстанне сродкаў музейнай педагогікі пры выкладанні
беларускай літаратуры ў навучальных установах
Грынько Святлана Дзмітрыеўна, старшы выкладчык кафедры
прыродазнаўчых і лінгвістычных дысцыплін і методык іх выкладання
УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы»
18.Особенности
обучения
профессиональному
английскому
магистрантов нелингвистических специальностей
Алейникова Ольга Сергеевна, старший преподаватель кафедры мировых
языков
УО
«Витебский
государственный
университет
имени
П.М. Машерова»
Атаева Мамаджан Джумамырадовна, магистрант УО «Витебский
государственный университет имени П.М. Машерова»
19.Ошибки в изучении русской графики иностранными студентами
Резвина-Фаверо Ирина Анатольевна, преподаватель лингвистического
лицея Раймондо Франкетти Джордано Бруно (Италия, Венеция, г. Местре)
20.Использование методов и приѐмов развития критического
мышления на уроках русского языка и литературы
Ремесленникова Галина Викторовна, учитель русского языка и
литературы высшей категории ГУО «Средняя школа № 1 г. Белыничи имени
Н.И. Пашковского»

