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Арганізацыйны камітэт запрашае студэнтаў да ўдзелу ў навуковай канферэнцыі, якая ўваходзіць у 

праграму 80-й Навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ. 

Форма правядзення – вочная. Для студэнтаў іншых ВНУ будзе прадастаўлена магчымасць 

падключыцца анлайн. 

Рабочыя мовы: беларуская, руская, англійская. 

Праблемнае поле канферэнцыі ўключае абмеркаванне актуальных пытанняў бізнэсу, інавацыйнага 

развіцця эканомікі, мэнэджменту, лагістыкі, інфармацыйных тэхналогій, маркетынгу, кіраванні 

фінансамі. 

Рэгламент канферэнцыі прадугледжвае правядзенне пленарнага пасяджэння і работу секцый.  

Выступ на секцыі – да 7 хвілін. Удзельнікі канферэнцыі атрымаюць электронныя імянныя 

сертыфікаты (пры ўмове выступлення). Удзел у канферэнцыі і публікацыя матэрыялаў у зборніку 

бясплатны. 

Для ўдзелу ў канферэнцыі да 22 красавіка 2022 года неабходна зарэгістравацца: 

- студэнтам Інстытута бізнесу БДУ на сайце nirs.bsu.by, выбраўшы факультэт (ІБ), код і назву 

секцыі (гл. табліцу з кодамі і назвамі секцый); 

- студэнтам іншых устаноў адукацыі па спасылцы. 

Па выніках работы канферэнцыі будзе выдадзены электронны зборнік матэрыялаў (верасень 2022 

г.). Рашэнне аб уключэнні матэрыялаў у зборнік прымае аргкамітэт. Зборнік матэрыялаў канферэнцыі 

будзе размешчаны на сайце Інстытута бізнесу БДУ і ў электроннай бібліятэцы БДУ. Для апублікавання 

матэрыялаў неабходна да 20 мая 2022 г. (уключна) на электронны адрас секцыі, на якой быў 

прадстаўлены даклад, накіраваць: 

- тэкст артыкула ў фармаце Word, аформлены ў адпаведнасці з ПАТРАБАВАННЯМІ;  

- справаздачу аб праверцы ў сістэме Антыплагіят (antiplagiat.ru) у фармаце .pdf.  

Назва файла з артыкулам павінна змяшчаць прозвішча аўтара (аўтараў) і код секцыі (напрыклад, 

Іваноў_4.doc; Пятроў_Сідараў_5.doc). 

Для апублікавання ў зборніку падаюцца матэрыялы на адной з моў канферэнцыі, не апублікаваныя 

ў іншых выданнях (арыгінальнасць тэксту – не менш за 60 %). 

Матэрыялы, аформленыя з парушэннем устаноўленых патрабаванняў, не публікуюцца. 
СКЛАД АРГКАМІТЭТА:  

Старшыня: Манкевіч В. В. – намеснік дырэктара па навуковай рабоце і міжнародных сувязях 

Інстытута бізнесу БДУ, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт. 

Члены аргкамітэта: Дабрамудрава І. А. – старшы выкладчык кафедры маркетынгу; Гарбачоў Н. Н. – 

нам. дэкана факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі; Іванюта А. У. – вядучы спецыяліст 

навукова-даследчаго аддзела; Краснова І. І. – дацэнт кафедры фінансаў і менеджменту, кандыдат 

эканамічных навук, дацэнт; Лявіцкая І. У – начальнік навукова-даследчага аддзела, кандыдат сацыялагічных 

навук дацэнт; Мальченко Н. С. – доцент кафедры прававых і гуманітарных дысцыплін, кандыдат хімічных 
навук, дацэнт; Мацкевіч А. В. – старшы выкладчык кафедры бізнес-адміністравання; Мінчанкоў Ю. У. – 

дацэнт кафедры лічбавых сістэм і тэхналогій, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт; Паддубская А. А. 
– заг. кафедры інавацыйнага кіравання, кандыдат педагагічных навук, дацэнт; Туравец А. М. – старшы 

выкладчык кафедры лагістыкі. 

Адрас аргкамітэта канферэнцыі: Інстытут бізнесу БДУ. Рэспубліка Беларусь, 220004, г. Мінск, вул. 

Шпалерная, 7-412, 413. Тэл.: +375 (17) 2822976, +375 (17) 3075399 (навукова-даследчы аддзел).  

Код Назва секцыі E-mail 

1 
Сучасныя падыходы да кіравання бізнес-працэсамі 

арганізацыі 
a.matskevich.sbmt@gmail.com 

2 
Мэнэджмент у XXI стагоддзі: новыя выклікі і тэндэнцыі 

развіцця 
irinakrasnova0509@gmail.com  

3 Маркетынг-Пульс-2023 marketing-skills@mail.ru 

4 Лагістыка будучыні: тэорыя і практыка ў сучасным бізнэсе konflogist@gmail.com 

5 
Інфармацыйныя тэхналогіі і матэматычнае мадэляванне  

ў бізнэсе 
kafedramt@sbmt.by 

6 Гуманітарныя веды ў сферы бізнесу martynova@sbmt.by 

7 
Інавацыйныя тэхналогіі кіравання арганізацыяй і  

HR-менеджменту 
n.plavnik@mail.ru 

8 
Беларусь-Кітай: стратэгія, праекты і перспектывы 

міжнароднага супрацоўніцтва 
ngorbachev@sbmt.by 

https://forms.gle/XTzVa5b9qnCvntEw6
https://www.antiplagiat.ru/
mailto:irinakrasnova0509@gmail.com
mailto:marketing-skills@mail.ru
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=konflogist%40gmail.com
mailto:kafedramt@sbmt.by


Патрабаванні да афармлення матэрыялаў навуковай канферэнцыі студэнтаў 

Для апублікавання ў зборніку прадастаўляюцца арыгінальныя, не апублікаваныя ў іншых 

выданнях, матэрыялы на адной з моў канферэнцыі; аб'ѐм тэксту ад 2 да 5 старонак; фармат паласы 

набору - А4; усе палі - 20 мм; шрыфт - Times New Roman, кегль 14, міжрадковы інтэрвал - 1,0; абзацны 

водступ - 1,0.  

СТРУКТУРА: 

1. Метаданные: 

- Ініцыялы і прозвішча аўтара(аў), курс, найменне ўстановы адукацыі (па стане на сакавік 2022 г.). 

Параметры: Прозвішча, імя – памер шрыфта – 14 кг, напісанне паўтлустае, прамое; увесь астатні 

тэкст – 12 кг, напісанне звычайнае, прамое; выраўноўванне па правым краі. 

- Ініцыялы і прозвішча кіраўніка (займаная пасада, ступень, навуковае званне і г.д.). 

Параметры: памер шрыфта – 14 кг, напісанне – Прозвішча, імя, паўтлустае, увесь астатні тэкст – 

12 кг, прамое, выраўноўванне па правым краі. Інтэрвал пасля – 12 пт. 

- Назва артыкула. Павінна змяшчаць да 12 слоў. Не дапускаецца выкарыстоўваць у назве 

абрэвіятуры і формулы. 

Параметры: памер шрыфта 14 кг, напісанне паўтлустае, прамое, усе літары вялікія, выраўноўванне 

па цэнтры, без абзаца, інтэрвал пасля – 16 пт. 

2  Тэкст артыкула 

Параметры: памер шрыфта 14 кг (у малюнках і табліцах, размешчаных у тэксце, – 12 кг), абзацны 

водступ (чырвоны радок) 1,0; выраўноўванне па шырыні, інтэрвал пасля – 12 пт. 

Для абазначэння двукоссяў выкарыстоўваць сімвал «…». 

Прыводныя статыстычныя дадзеныя, факты, цытаты, імѐны ўласныя і іншыя звесткі павінны быць 

забяспечаны спасылкамі на крыніцы. 

Спасылкі на бібліяграфічныя крыніцы даюцца ў парадку цытавання (згадвання) парадкавы нумар 

зноскі і цытаваныя старонкі ў тэксце пішуцца ў квадратных дужках, напрыклад [1, с. 3]. Кожная крыніца 

павінна мець свой парадкавы нумар у спісе. 

Патрабаванні да малюнкаў. Малюнкі павінны дапаўняць тэкст, які ѐсць у публікацыі, а не 

дубляваць яго. 

Малюнкі ўстаўляюцца ў тэкст, падпісваюцца (знізу, па цэнтры) і нумаруюцца. 

Малюнкі павінны быць дакладнымі і якаснымі. Малюнкі выконваюцца ў адзіным маштабе, 

максімальны памер малюнка не павінен перавышаць 170*220 мм (з улікам подрисуночного подпісы). 

Мінімальна дапушчальны дазвол 300 dpi. Абазначэнні на малюнках набіраюць шрыфтам Times New 

Roman. Элементы малюнкаў і крывыя нумаруюцца курсіўнымі арабскімі лічбамі, якія 

расшыфроўваюцца ў падмалюначных подпісах. 

Малюнкі нумаруюцца ў адпаведнасці з парадкам іх цытавання ў тэксце. Кожны малюнак павінен 

мець кароткую назву і мець спасылкі ў тэксце (напрыклад: мал. 1). Адзіны малюнак у артыкуле не 

нумаруецца. 

Патрабаванні да табліц. Табліцы і тэкст павінны дапаўняць адна адну, а не дубляваць. 

Табліцы падпісваюцца (зверху) і нумаруюцца ў адпаведнасці з парадкам іх цытавання ў тэксце. 

Кожная табліца павінна мець кароткую назву і мець спасылкі ў тэксце (напрыклад: табл. 1). Адзіная 

табліца ў публікацыі не нумаруецца. Загалоўкі граф павінны дакладна адпавядаць іх зместу. 

Выкарыстаныя ў табліцы скарачэння падлягаюць расшыфроўцы ў канцы табліцы. У табліцах не павінна 

быць пустых граф. 

Патрабаванні да формул. 

Простыя формулы і літарныя абазначэнні велічынь (напрыклад, Е, А 1, °С і г. д.) трэба ўстаўляць, 

выкарыстоўваючы меню «Устаўка. Сімвал». Складаныя формулы набіраюцца ў рэдактары формул 

MathType. «Шматпавярховыя» формулы лепш прадстаўляць у сталым выглядзе. Дужкі набіраюцца праз 

функцыю «()» (каб праграма пабудавала іх па вышыні змесціва). Рускія і грэцкія знакі ў формулах 

набіраюцца прамым, а лацінскія курсіўным напісаннем. Нумаруюцца толькі тыя формулы, на якія аўтар 

спасылаецца па тэксце. 

У публікацыях на рускай мове або беларускай мовах у дзесятковых дробавых ліках дробная частка 

аддзяляецца коскай (напрыклад, 4,27), а ў публікацыях на англійскай мове кропкай (4.27). 

Патрабаванні да абрэвіятур. У тэксце трэба выкарыстоўваць толькі агульнапрынятыя скарачэнні 

(абрэвіятуры). Не варта прымяняць скарачэнні ў назве публікацыі. Поўны тэрмін, замест якога ўводзіцца 

скарачэнне, варта расшыфроўваць пры першай згадцы яго ў тэксце (не патрабуюць расшыфроўкі 

стандартныя адзінкі вымярэння і знакі). 

  



3. Спіс выкарыстаных крыніц 

Спіс выкарыстаных крыніц афармляецца ў адпаведнасці з ДАСТ СТБ 2372-2014 «Артыкулы ў 

часопісах і зборніках. Выдавецкае афармленне». 

Скарачэнне слоў у бібліяграфічным запісе афармляецца ў адпаведнасці з ДАСТ 7.12-93 і 7.12-

2001, а скарачэнне замежных слоў (згодна ISO 4) - http://www.issn.org/services/online-services/access-to-

the-ltwa/. 

Параметры: памер шрыфта 12 кг, абзацны водступ (чырвоны радок) 1,0; выраўноўванне – па 

шырыні. 

Узор афармлення 
 

А.А. Сідараў, А.А. Пятрова, 

студэнты III курса Інстытута бізнесу БДУ 

Навуковы кіраўнік: 

кандыдат эканамічных навук, дацэнт 

В.У. Васільеў 

 

ПРАБЛЕМЫ МАЛАГА БІЗНЭСУ Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ 

 

Тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст 

тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст 
Табліца 1 

Назва табліцы 

   

 

 

Мал. 1. Назва малюнка 

Тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст тэкст [1].  
 

Спіс выкарыстаных крыніц 
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5. Лукашевич, М. М. Текстурный анализ. Алгоритм вычисления текстурных признаков / 

М. М. Лукашевич // Компьютерные системы и сети: материалы 48 науч. конф. аспирантов, 

магистрантов и студентов, Минск, 7–11 мая 2012 г. / Белорус. гос. ун-т информатики и 

радиоэлектроники; редкол.: В. А. Прытков (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2012. – С. 12 

6. Luderer, B. Multivalued Analysis and Nonlinear Programming Problems with Perturbations / 

B. Luderer, L. Minchenko, T. Satsura. – Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 2002. – 220 p. 

https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3468-3.  

7. Pang J. S. Error bounds in mathematical programming / J. S. Pang // Math. Program. – 1997. 

– Vol. 79, № 1/3. – P. 299–332. https://doi.org/10.1007/bf02614322.  

8. H2020 projects with Belarus participations retained for funding (by February 2019) 

[Электронный ресурс] // Нац. информ. офис программ ЕС по науке и инновациям в Беларуси. – 

2019. – Режим доступа: http://fp7-nip.org.by/ru/hor20/BelPr. – Дата доступа: 07.06.2019. 
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