
Справаздача 
аб правядзенні VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі  

«Мова – Літаратура – Культура» 
 
15-16 верасня 2016 г. на філалагічным факультэцеБеларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта адбыласяVIII Міжнародная навуковая 
канферэнцыя«Мова – Літаратура – Культура», прымеркаванаяда 95-годдзя 
БДУ і 90-годдзя з дня нараджэння прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна. 

Падчас канферэнцыі працавала 7 секцый: 
• аспекты моўных даследаванняў (семантыка, словаўтварэнне, 

граматыка, прагматыка) (3 падсекцыі); 
• беларуская тэрміналогія і тэрмінаграфія:гісторыя і сучаснасць; 
• гісторыя беларускай мовы; 
• лінгвакультурны феномен: сутнасць, статус, дынаміка; 
• беларуская літаратура: гісторыя і сучаснасць; 
• нацыянальныя літаратуры ў сусветным кантэксце; 
• методыка выкладання філалагічных дысцыплін. 

У канферэнцыі прынялі ўдзел 95 чалавек, з іх 17 удзельнікаў далёкага і 
блізкага замежжа (Германія, Аўстрыя, Польшча, Кітай, Расія, Украіна). 

Побач са сталымі даследчыкамі ў навуковых дыскусіях выступілі і 
маладыя навукоўцы: аспіранты, саіскальнікі, магістранты, студэнты. З 
вітальным словам да ўдзельнікаў канферэнцыі звярнуўся прарэктар па 
вучэбнай рабоце С. М. Ходзін і дэкан факультэта прафесар І. С. Роўда.  

Удзельнікам канферэнцыі была прапанаваная культурная праграма – 
наведванне Нацыянальнага мастацкага музея, Мастацкай галерэі Міхаіла 
Савіцкага, Музея гісторыі БДУ, экскурсія па Мінску (Minsk City Tour). 

Канферэнцыя з’явілася значнай падзеяй у айчыннай гуманітарнай 
навуцы, спрыяла абмену думкамі навукоўцаў розных краін і ўмацаванню 
сувязей паміж навукай і практыкай. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет о проведении  
VIIIМеждународной научной конференции  

«Язык – Литература – Культура» 
 
15-16 сентября 2016 г. на филологическом 

факультетеБелорусскогогосударственногоуниверситетасостояласьVIIIМежду
народная научная конференция «Язык – Литература – Культура», 
приуроченная к 95-летию БГУ и 90-летиюсо дня рождения профессора Льва 
Михайловича Шакуна. 

Во время конференции работало 7 секций: 
• аспекты языковых исследований (семантика, словообразование, 

грамматика, прагматика) (3 подсекции); 
• белорусская терминология и терминография: 

историяисовременность; 
• история белорусскогоязыка; 
• лингвокультурный феномен: сущность, статус, динамика; 
• белорусская литература: история и современность; 
• национальные литературы вовсемирном контексте; 
• методика преподавания филологических дисциплин. 

В конференции принялиучастие 95 человек, изних 17 представляли 
зарубежные страны (Германия, Австрия, Польша, Китай, Россия, Украина). 

Вместе с известными исследователямив научных дискуссиях 
выступилии молодые ученые: аспиранты, соискатели, магистранты, 
студенты. С приветственным словом кучастникам 
конференцииобратилисьпроректор по учебной работе С. Н. Ходин и декан 
факультета профессор И. С. Ровдо.  

Участникам конференции была предложена культурная программа – 
посещение Национальногохудожественного музея, Художественной галереи 
Михаила Савицкого, Музея истории БГУ, экскурсия по Минску (Minsk City 
Tour). 

Конференция стала значимым событиемв отечественной гуманитарной 
науке, содействовалаобмену мнениямиученых из разных стран и укреплению 
связей между наукой и практикой. 

 
 
 
 
 


