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МЭТЫ КАНФЕРЭНЦЫІ
Факультэт геаграфіі і геаінфарматыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
запрашае зацікаўленых навукоўцаў, даследчыкаў і практыкаў, аспірантаў,
магістрантаў і студэнтаў прыняць удзел у міжнароднай навукова-практычнай
канферэнцыі «Сацыяльная і эканамічная геаграфія ў XXI стагоддзі: новыя рэаліі і
практычныя магчымасці». Мэты канферэнцыі складаюцца ў навуковай дыскусіі,
крытычным асэнсаванні і абмеркаванні экспертным колам тэарэтыкаў і практыкаў
месца і ролі сацыяльна-эканамічнай геаграфіі і прасторавых даследаванняў у
сучасным свеце, які дынамічна змяняецца. Удзельнікі будуць мець магчымасць
прадставіць свае даследаванні або досвед працы ў адпаведнасці з тэматычнымі
секцыямі канферэнцыі, а таксама паспрабаваць знайсці адказы на наступныя
пытанні: 1) наколькі эфектыўна сучасная грамадская геаграфія адаптуецца да
даследаванняў, якія адпавядаюць запытам стэйкхолдэраў: уплыў COVID-19 на
эканоміку і грамадства, тэхналагічныя пераўтварэнні рынкаў працы; штучны
інтэлект і разумныя гарады; новая мабільнасць, пераход да эканомікі замкнѐнага
цыклу; утульныя і інклюзіўныя грамадскія прасторы; геадэмаграфічныя ды іншыя
пытанні; 2) наколькі важнымі з'яўляюцца міждысцыплінарнасць і супрацоўніцтва
сучасных географаў са спецыялістамі ў сумежных навуковых і практычных
галінах; 3) як лепш ужываць сацыяльна-геаграфічныя тэарэтычныя і
метадалагічныя падыходы да прасторавага аналізу пры вырашэнні актуальных
прыкладных пытанняў і праблем; 4) якая будучыня прасторы глабальных
сацыяльна-эканамічных працэсаў і іх даследаванняў ў эпоху (пост-)COVID-19?

Гістарычны цэнтр г. Мінска, набярэжная р. Свіслач

* Магчыма змяненне фармату канферэнцыі ў сувязі з нявызначанасцю сітуацыі з COVID-19. Больш
дакладная інфармацыя будзе прадстаўлена ў наступных інфармацыйных лістах.
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МІЖНАРОДНЫ НАВУКОВЫ КАМІТЭТ
Аляксандрава Г.Ю. – Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М. В. Ламаносава
(Расія), прафесар кафедры рэкрэацыйнай геаграфіі і турызму, д.г.н., прафесар.
Катроўскі А.П. – Смаленскі дзяржаўны ўніверсітэт (Расія), прафесар кафедры
геаграфіі, д.г.н., прафесар.
Мячкоўская В.А. – Гжэльскі дзяржаўны ўніверсітэт (Расія), загадчык кафедры
сацыяльна-культурнай дзейнасці і турызму, к.г.н., дацэнт.
Папкова Л.І. – Курскі дзяржаўны ўніверсітэт (Расія), прафесар кафедры
геаграфіі, д.г.н., прафесар.
Радзівонава І.А. – доктар геаграфічных навук, прафесар, акадэмік Расійскай
акадэміі прыродазнаўства (Расія).
Савоскул М.С. – Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М. В. Ламаносава (Расія),
загадчык кафедры эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі Расіі, д.г.н.
Трэйвіш А.І. – Інстытут геаграфіі РАН (РАН) (Расія), галоўны навуковы
супрацоўнік аддзела сацыяльна-эканамічнай геаграфіі, д.г.н., прафесар.
Часоўскі У.І. – Балтыйскі федэральны ўніверсітэт імя Імануіла Канта (Расія),
загадчык кафедры геаграфіі, прыродакарыстання і прасторавага развіцця Інстытута
прыродакарыстання, тэрытарыяльнага развіцця і градабудаўніцтва, д.г.н., прафесар.
Мезенцаў К.У. – Кіеўскі нацыянальны ўніверсітэт імя Т. Шаўчэнкі (Украіна),
загадчык кафедры эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі, д.г.н., прафесар.
Немец Л.М. – Харкаўскі нацыянальны ўніверсітэт імя В.Н. Каразіна (Украіна),
загадчык кафедры сацыяльна-эканамічнай геаграфіі і рэгіѐназнаўства, д.г.н.,
прафесар.
Падгрушны Р.П. – Інстытут геаграфіі НАН Украіны (Украіна), загадчык сектара
тэрытарыяльнай арганізацыі грамадства, д.г.н., прафесар.
Рудэнка Л.Р. – Інстытут геаграфіі НАН Украіны (Украіна), Дарадчык пры
дырэкцыі, Пачэсны дырэктар, д.г.н., прафесар.
Пальмоўскі Т. – Гданьскі ўніверсітэт (Польшча), дырэктар Інстытута геаграфіі,
д.г.н., прафесар.
Пірожнік І.І. – Паморская Акадэмія ў Слупску (Польшча), загадчык кафедры
турызму і рэкрэацыі Інстытута сацыяльна-эканамічнай геаграфіі і турызму, д.г.н.,
прафесар.
Чаплінскі П. – Шчэцынскі ўніверсітэт (Польшча), прафесар кафедры сацыяльнаэканамічнай геаграфіі факультэта эканомікі, фінансаў і менеджменту Інстытута
прасторавай гаспадаркі і сацыяльна-эканамічнай геаграфіі, д.г.н., прафесар.
Шыманьска Д. – Універсітэт Мікалая Каперніка (Польшча), загадчык кафедры
даследаванняў гарадоў і рэгіянальнага развіцця, д.г.н., прафесар.
Какшараў А. – IHS Market (Вялікабрытанія), вядучы навуковы супрацоўнік
аддзела Еўропы і СНД, падраздзяленне краінавых рызыкаў.
Кр'сцеў В. – Эканамічны ўніверсітэт Варны (Балгарыя), дацэнт кафедры
«Эканоміка і арганізацыя турызму», к.г.н.
Сармента Ж. – Універсітэт Мінью (Партугалія), дацэнт кафедры геаграфіі, к.г.н.
Берчанка Н.Г. – намеснік дырэктара па навуковай працы ДНУ «НДЭІ
Міністэртсва эканомікі Рэспублікі Беларусь» (Беларусь), к.э.н., дацэнт.
Міронава Т.М. – дырэктар НДІ працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны
Рэспублікі Беларусь (Беларусь), к.э.н.
Патаева Г.Р. – дырэктар ТДА «Виаполь» (Беларусь), к.г.н., дацэнт.
Шэлег М.С. – УА «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт» (Беларусь),
прафесар кафедры эканомікі гандлю і паслуг, д.э.н., прафесар.
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АРГАНІЗАЦЫЙНЫ КАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ
Курловіч Д.М. – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь), дэкан факультэта
геаграфіі і геаінфарматыкі, к.г.н. дацэнт (Старшыня аргкамітэта).
Анціпава К.А. – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь), загадчык кафедры
эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі, д.г.н., прафесар (Сустаршыня аргкамітэта).
Безручонак А.П. – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь), дацэнт
кафедры эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі, к.г.н., дацэнт. (Намеснік старшыні
аргкамітэта).
Зайцаў У.М. – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь), дацэнт кафедры
эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі, к.г.н., дацэнт.
Шаўцова Н.С. – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь), дацэнт кафедры
эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі, к.г.н., дацэнт.
Запрудскі І.І. – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь), дацэнт кафедры
эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі, к.г.н.
Шавель А.М. – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь), старэйшы
выкладчык кафедры эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі.
Трыфанава І.К. – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь), старэйшы
выкладчык кафедры эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі.
Варанкова Н.Ф. – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь), старэйшы
выкладчык кафедры эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі.
Цітоў А.М. – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь), выкладчык кафедры
эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі (Адказны сакратар канферэнцыі).
Слівінская Т.У. – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь), выкладчык
кафедры эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі.
Жыгальская Л.А. – навуковы супрацоўнік сектара эфектыўнасці выкарыстання
мінеральна-сыравінных рэсурсаў аддзела маніторынгу сацыяльна-эканамічнага
развіцця Інстытута эканомікі НАН Беларусі (Беларусь).
Вішняк Г.К. – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь), студэнт магістратуры
кафедры эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі.
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СЕКЦЫІ КАНФЕРЭНЦЫІ
1. Рэгіянальныя праблемы сацыяльна-эканамічнага развіцця.
2. Дэмаграфічныя і міграцыйныя праблемы.
3. Гарадскія прасторы і развіццѐ ў сучасным свеце.
4. Геаграфія мабільнасці, транспарту і інфраструктуры.
5. Геаграфічныя вымярэнні сучаснага турызму і культуры.
6. Геаэкалагічных аспекты грамадскай геаграфіі.
7. ГІС і аналіз прасторавых сацыяльна-эканамічных працэсаў.
У межах канферэнцыі плануецца правядзенне Школы студэнцкага навуковага
вопыту «Дэмаграфічныя рызыкі XXI стагоддзя».

ПАПЯРЭДНЯЯ ПРАГРАМА
ДЗЕНЬ 1. 19 ЛІСТАПАДА 2020 г. (чацвер)
09:00 - 10:00 – Прыбыццѐ ўдзельнікаў канферэнцыі, рэгістрацыя, кава
10:00 - 10:30 – Адкрыццѐ канферэнцыі і пленарнае пасяджэнне
10:30 - 13:30 – Секцыйныя пасяджэнні
10:30 - 13:30 – Школа студэнцкага навуковага вопыту «Дэмаграфічныя рызыкі XXI стагоддзя»
13:30 - 14:30 – Абед
14:30 - 15:30 – Праца секцый
14:30 - 15:30 – Школа студэнцкага навуковага вопыту «Дэмаграфічныя рызыкі XXI стагоддзя»
15:30 - 16:00 – Кава-брэйк
16:00 - 17:30 – Працяг працы секцый
16:00 - 17:30 – Працяг працы Школы студэнцкага навуковага вопыту «Дэмаграфічныя рызыкі
XXI стагоддзя»
17:30 - 18:00 – Падвядзенне вынікаў 1-га дня канферэнцыі
18:00 – Культурная праграма
ДЗЕНЬ 2. 20 ЛІСТАПАДА 2020 г. (пятніца)
10:00 - 13:00 – Праца секцый
10:00 - 13:00 – Школа студэнцкага навуковага вопыту «Дэмаграфічныя рызыкі XXI стагоддзя»
13:00 - 14:00 – Абед
14:00 - 16:30 – Працяг працы секцый
14:00 - 16:30 – Працяг працы Школы студэнцкага навуковага вопыту «Дэмаграфічныя
рызыкі XXI стагоддзя»
16:30 - 17:00 – Падвядзенне вынікаў канферэнцыі. Уручэнне сертыфікатаў
17:00 – Экскурсія «Новыя вобразы гарадской прасторы Мінска»
ДЗЕНЬ 3. 21 ЛІСТАПАДА 2020 г. (субота)
Выязная экскурсія «Нязведаная Беларусь» (працягласць 8-10 гадз.),
ад'езд удзельнікаў канферэнцыі.

РЭГІСТРАЦЫЯ І МАТЭРЫЯЛЫ КАНФЕРЭНЦЫІ
Для ўдзелу ў рабоце канферэнцыі да 28 верасня 2020 г.
неабходна прайсці анлайн-рэгістрацыю і адправіць матэрыялы
канферэнцыі на адрас аргкамітэта. Для рэгістрацыі
скарыстайцеся спасылкай: https://forms.gle/761cbj7eadn5dfwd9,
або адскануйце QR-код пры дапамозе смартфона.
Інфармацыя аб арганізацыйным унѐску будзе выслана пазней.
Па выніках працы плануецца выданне зборніка матэрыялаў канферэнцыі,
дэпаніраванага ў БДУ і размешчанага ў электроннай Бібліятэцы БДУ і РІНЦ.

5

ПАТРАБАВАННІ ДА АФАРМЛЕННЯ
МАТЭРЫЯЛАЎ ДЛЯ ПУБЛІКАЦЫІ
Агульныя патрабаванні. Матэрыялы канферэнцыі ў выглядзе рэферата
павінны быць выкананы пры дапамозе праграмных магчымасцяў Microsoft Word з
расшырэннем .doc (.docx), шрыфт Times New Roman, кегль 14, палі 2,0 см з усіх
бакоў, абзацны водступ – 1,25 см (не дапускаецца абзацны водступ пры дапамозе
клавіш «прабел» і «табуляцыя»), інтэрвал 1, выраўноўванне тэксту па шырыні.
Ушчыльненне інтэрвалаў забаронена. Ініцыялы ў тэксце і спасылках злучаюцца з
прозвішчам пры дапамозе «неразрыўнага прабелу» – І. І. Іваноў). Аб'ѐм матэрыялаў
да 2 старонак фармата А4.
Парадковае афармленне матэрыялаў:
1. УДК (прапіснымі, выраўноўванне па левым баку, памер шрыфту 14 пт);
2. Прозвішча, Імя, Імя па бацьку аўтара цалкам (шрыфт тлусты курсіў,
выраўноўванне па правым баку, памер шрыфту 12 пт);
3. Вучоная ступень і вучонае званне (шрыфт курсіў, выраўноўванне па правым
баку, памер шрыфту 12 пт);
4. Пасада, назва падраздзялення і арганізацыі (памер шрыфту 12 пт);
5. Горад і краіна без скарачэнняў (шрыфт курсіў, выраўноўванне па правым баку,
памер шрыфту 12 пт);
6. E-mail для кантактаў (шрыфт курсіў, выраўноўванне па правым баку, памер
шрыфту 12 пт);
7. Загаловак рэферата (прапіснымі, тлустымі літарамі, выраўноўванне па левым
баку, памер шрыфту 14 пт);
8. Ключавыя словы. У якасці ключавых слоў могуць выкарыстоўвацца як
адзінкавыя словы, так і словазлучэнні ў адзіночным ліку і назоўным склоне, якія
раздзяляюцца адзін ад аднаго коскай. Рэкамендуемая колькасць слоў – ад 5 да 7
(выраўноўванне па шырыні, памер шрыфту 12 пт).
9. Рэферат. Ён павінен уключаць характарыстыку асноўнай тэмы, праблемы
навуковага артыкула, мэты работы і яе вынікі. У рэфераце адлюстроўваецца, што
новага нясе ў сабе гэты артыкул у параўнанні з іншымі, роднаснымі па тэматыцы і
мэтавым прызначэнні. Аб'ѐм рэферата да 400 слоў (выраўноўванне па шырыні,
памер шрыфту 12 пт);
10. Спіс літаратуры.
Пасля абзацанага водступу рэферат цалкам дублюецца на англійскай мове
(акрамя УДК). Прозвішча і імя лацінскімі літарамі паказваецца ў адпаведнасці з
пашпартам.
Афармленне спіса літаратуры. У канцы прыводзіцца спіс літаратуры ў
алфавітным парадку, са скразной нумарацыяй, аформлены ў адпаведнасці з
правіламі бібліяграфічнага апісання ВАК Рэспублікі Беларусь. Памер шрыфту 12 пт.
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