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ПАВАЖАНЫЯ КАЛЕГІ! 

Запрашаем Вас прыняць удзел у V Міжнароднай навуковай канферэнцыі  

«АЗЁРНЫЯ ЭКАСІСТЭМЫ: БІЯЛАГІЧНЫЯ ПРАЦЭСЫ,  
АНТРАПАГЕННАЯ ТРАНСФАРМАЦЫЯ, ЯКАСЦЬ ВАДЫ», 

прысвечанай памяці чл.-кар. НАН Беларусі, прафесара А.П. Астапені 
 

Канферэнцыя будзе праводзіцца 12 – 17 верасня 2016 г. на базе  
Вучэбна-навуковага цэнтра «Нарачанская біялагічная станцыя імя Г.Г. Вінберга»,  

к.п. Нарач, Мядзельскі раён, Мінская вобласць, Беларусь 

Працоўныя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, ангельская  
 

АРГАНІЗАЦЫЙНЫ   КАМІТЭТ   КАНФЕРЭНЦЫІ 
 

Міхеева Тамара Міхайлаўна – старшыня, д.б.н., галоўны навуковы супрацоўнік навукова-даследчай 
лабараторыі гідраэкалогіі Беларускага дзяржаўнага універсітэта (БДУ) 
Адамовіч Барыс Уладзіслававіч – намеснік старшыні, к.б.н., загадчык навукова-даследчай лабараторыі 
гідраэкалогіі БДУ 
Жукава Ганна Анатольеўна – навуковы сакратар, к.б.н., дацэнт кафедры агульнай экалогіі і методыкі 
выкладання біялогіі БДУ 

Міжнародны навуковы камітэт: 
Алімаў Аляксандр Фёдаравіч – акадэмік РАН, прафесар, ганаровы прэзідэнт гідрабіялагічнага таварыства 
РАН, Расія 
Галубкоў Сяргей Міхайлавіч – чл.-кар. РАН, прафесар, прэзідэнт гідрабіялагічнага таварыства РАН, Расія 
Бульён Віктар Валянцінавіч – д.б.н., прафесар, Расія 
Гладышаў Міхаіл Іванавіч – д.б.н., прафесар, Расія 
Жукава Таццяна Васільеўна – д.б.н., Беларусь 
Камлюк Лілія Васільеўна – д.б.н., прафесар, Беларусь 
Уласаў Барыс Паўлавіч – д.б.н., прафесар, Беларусь 
Каратаеў Аляксандр Юр'евіч – д.б.н., прафесар, ЗША 
Корнева Людміла Генрыхаўна – д.б.н., прафесар, Расія 
Мядвінскі Аляксандр Бярэльевіч – д.ф.-м.н., прафесар, Расія 
Палішчук Леанард Уладзіміравіч – д.б.н., прафесар, Расія 
Пратасаў Аляксандр Аляксеевіч – д.б.н., прафесар, Украіна 
Сяменчанка Віталь Паўлавіч – чл.-кар. НАН Беларусі, Беларусь 
Царэнка Пётр Міхайлавіч – д.б.н., прафесар, Украіна 
Demirak Ahmet – PhD, Professor, Turkey 
Obolewski Krystian – PhD, Professor, Poland 

Працоўны камітэт: 
Івашкевіч Алег Анатольевіч – прарэктар па навуцы БДУ, акадэмік НАН Беларусі, прафесар 
Лысак Уладзімір Васільевіч – дэкан біялагічнага факультэта БДУ, дацент 
Іваноў Дзмітрый Леанідавіч – дэкан геаграфічнага факультэта БДУ, прафесар 
Каржоў Васіль Васільевіч – генеральны дырэктар ДПУ «Нацыянальны парк «Нарачанскі» 
Люштык Валерый Сяменавіч – нам. генеральнага дырэктара ДПУ «Нацыянальны парк «Нарачанскі» 
Шацько Ілля Іванавіч – старшыня Мядзельскага раённага выканаўчага камітэта 
Грычык Васіль Вітальевіч – заг. кафедры агульнай экалогіі і методыкі выкладання біялогіі, д.б.н., дацэнт  
Макарэвіч Тамара Аляксандраўна – дацент кафедры агульнай экалогіі і методыкі выкладання біялогіі, к.б.н., 
дацэнт 
супрацоўнікі НДЛ гідраэкалогіі, ВНЦ «Нарачанская біялагічная станцыя імя Г.Г. Вінберга» БДУ 
і навуковага аддзела НП «Нарачанскі» 



 

З 15 снежня пачынаецца рэгістрацыя 
ўдзельнікаў канферэнцыі. Для ўдзелу ў кан-
ферэнцыі неабходна прайсці онлайн рэгістрацыю 
па спасылцы http://goo.gl/forms/doQvoSu2zm  
Тэрмін заканчэння рэгістрацыі – 1 чэрвеня 2016 г.

Звяртаем увагу, што суаўтары дакладаў 
пры асабістым ўдзеле таксама праходзяць 
рэгістра-цыю персанальна. 

Пачынаецца прыём тэзісаў дакладаў, які 
працягнецца да 1 чэрвеня 2016 г. Тэкст тэзісаў 
належыць адправіць па электроннай пошце 
naroch2016@gmail.com (гл. правілы афармлення 
ніжэй). У тэме ліста, калі ласка, пазначце 
прозвішча першага аўтара з паметкай «тэзісы» 
(напрыклад: Іваноў_тэзісы).  

Прыём тэзісаў да разгляду Аргкамітэтам 
магчымы толькі пры ўмове папярэдняй 
рэгістрацыі ўдзельнікаў.  

 
 

ПРАВІЛЫ АФАРМЛЕННЯ ТЭЗІСАЎ 
 

Тэкст тезісаў аб’ёмам да 2 старонак, выкананы ў рэдактары Microsoft Word і захаваны 
ў выглядзе файла з пашырэннем .doc альбо .docx, належыць выслаць на пазначаны вышэй 
адрас электроннай пошты Аргкамітэта. Імя файла мусіць утрымліваць прозвішча першага 
аўтара, набранае на мове напісання тэзісаў (напрыклад, Іваноў.docх альбо Ivanov.doc). 

Тэкст тэзісаў не павінен утрымліваць малюнкі і графікі. 
Тэзісы павінны быць дакладна вывераны і адпавядаць правілам афармлення. Тэкст 

тэзісаў можа быць напісаны на любой з рабочых моваў канферэнцыі – беларускай, рускай 
ці ангельскай. Настойліва рэкамендуем пры падрыхтоўцы тэксту тэзісаў выкарыстоўваць 
далучаны да інфарамацыйнага ліста файл-шаблон.  

Палі: верхняе – 2,6 см, ніжняе – 3,4 см, левае – 2,6 см, правае – 2,9 см. 
Выкарыстоўвайце адзінарны міжрадковы інтэрвал, шрыфт Times New Roman, кегль 14.  

Назва друкуецца вялікімі літарамі без абзацнага водступу (паўтлусты шрыфт, кегль 14), 
без пераносаў словаў, цэнтруецца; ніжэй – малымі літарамі (паўтлусты шрыфт, кегль 14) па 
цэнтры пішуць ініцыялы (без прабелу) і, праз прабел, прозвішча аўтара(-аў). На наступным 
радку пішуць назву арганізацыі, горад, краіну, электронную пошту (малыя літары, курсіў, 
кегль 12, цэнтруецца). 

Далей, праз пусты радок, з абзацнага водступу (1 см) друкуецца асноўны тэкст. Тэкст 
выраўноўваецца па шырыні старонкі і друкуецца з выкарыстаннем аўтаматычнага перано-
су. Лацінскія назвы відаў вылучаюцца курсівам; аўтары відаў друкуюцца прамым шрыфтам. 
Дзесятковыя знакі аддзяляюцца ў ліках коскамі. Спасылкі на літаратуру (пры неабходнасці) 
прыводзяцца па тэксце ў круглых дужках, напрыклад, (Пятрова, 2006). 

Табліца з яе назвай аддзяляецца ад тэксту тэзісаў пустымі радкамі зверху і знізу. Назва 
табліцы друкуецца па цэнтры, без абзацнага водступу (кегль 13, паўтлусты шрыфт). Пры 
наяўнасці адной табліцы слова «Табліца» у назве не выкарыстоўваецца. Табліцу варта змяш-
чаць па цэнтры старонкі, не аддзяляючы пустым радком ад яе назвы; шапка табліцы набіраецца 
паўтлустым шрыфтам з кеглем 12, змест табліцы – звычайным шрыфтам з кеглем 13. 

Калі асноўны тэкст тэзісаў напісаны на рускай або беларускай мове, у канцы, праз 
пусты радок на ангельскай мове дублююцца назва работы, прозвішча і ініцыялы аўтара(-аў) 
(кегль 13, паўтлусты шрыфт), і прыводзіцца кароткае (да 5 радкоў) рэзюмэ (кегль 13, 
звычайны шрыфт). 

Аргкамітэт пакідае за сабой права адхіляць матэрыялы, якія не адпавядаюць 
тэматыцы канферэнцыі і/альбо патрабаванням да іх афармлення. 

Просім Вас выслаць тэзісы яшчэ раз у выпадку, калі Аргкамітэтам не падцвержана іх 
атрыманне на працягу 3 рабочых дзён. 

http://goo.gl/forms/doQvoSu2zm
mailto:naroch2016@gmail.com


УДЗЕЛ У КАНФЕРЭНЦЫІ 
 

У рамках канферэнцыі запланаваны выступы ўдзельнікаў з паведамленнямі на 
пленарнай сесіі, секцыйныя вусныя і стэндавыя даклады. Пленарная частка канферэнцыі 
будзе складацца з дакладаў па найбольш актуальных пытаннях сучаснай лімналогіі, 
тэматыка якіх загадзя ўзгадняецца з Аргкамітэтам. Для астатніх дакладаў прапануецца 
ўдзел з прадстаўленнем секцыйных або стэндавых паведамленняў. 

Дыстанцыйны ўдзел у канферэнцыі не прадугледжаны. Тэзісы будуць 
апублікаваныя пры ўмове ўдзелу ў канферэнцыі і аплаты арганізацыйнага ўнёску. 

Падрабязная інфармацыя аб умовах удзелу ў канферэнцыі, прадастаўленні і 
афармленні дакладаў будзе прадстаўлена ў наступных інфармацыйных лістах. 
 

АРГАНІЗАЦЫЙНЫ ЎНЁСАК 
 

Арганізацыйны ўнёсак складзе 50 $ (можна ў расійскіх або беларускіх рублях па 
курсе на дзень пераводу) і будзе выкарыстаны для публікацыі матэрыялаў канферэнцыі, 
арэнды памяшканняў і аргтэхнікі, камплектацыі інфармацыйных матэрыялаў удзельнікаў 
канферэнцыі, арганізацыі кававых паўзаў, а таксама праезду на аўтобусе па маршруце 
Мінск-Нарач-Мінск. Калі ад аднаго аўтара плануецца некалькі паведамленняў, дадатковы 
ўнёсак за публікацыю другіх і наступных тэзісаў складзе 10 $. 

Арганізацыйны ўнёсак просім высылаць грашовым пераводам па сістэме Blizko 
(або Western Union), атрымальнік: Макарэвіч Алег Анатольевіч, Беларусь, г. Мінск. Па 
магчымасці пазначце прызначэнне плацяжу: «Арганізацыйны унёсак на канферэнцыю 
«Азёрныя экасістэмы ... ». 
  

Памятка «Як зрабіць перавод грошай у сістэме Western Union» 
1. Звярніцеся ў бліжэйшы пункт абслугоўвання сістэмы Western Union (банк, які працуе з дадзенай сістэмай); 
2. Прад'явіце дакумент, які сведчыць асобу; 
3. Запоўніце заяву на адпраўку грашовага пераводу (паведаміце банкаўскаму работніку Прозвішча, імя 
атрымальніка, краіну атрымання, населены пункт, суму і валюту унеска); 
4. Занясіце ў касу суму унеску і суму камісіі; 
5. Атрымайце ў аператара 10-значны унікальны Кантрольны нумар пераказу (КНП); 
6. Звяжыцеся з Атрымальнікам і паведаміце яму Прозвішча, імя адпраўніка, 10-значны Кантрольны нумар 
пераказу, суму і валюту унёска. 

 

Просім Вас паведаміць інфармацыю, якая пазначана за нумарам 6 “Памяткі...” 
(напрыклад: Іваноў Іван Іванавіч, 1234567890, 50 $, Western union) або адправіць 
адсканаваную копію квітанцыі аб аплаце арганізацыйнага ўнёску на электронную пошту 
Аргкамітэту да 1 ліпеня 2016 г. У выпадку адсутнасці пацвярджэння пра яе атрыманне ад 
Аргкамітэту на працягу 3 рабочых дзён, калі ласка, дашліце інфармацыю яшчэ раз. 

Па ўзгадненні з Аргкамітэтам аплата арганізацыйнага ўнёску магчымая па 
прыездзе на канферэнцыю. У такім выпадку просьба паведаміць пра гэта Аргкамітэту ў 
лісце з дасланымі тэзісамі. 

 

ЖЫЛЛЁВЫЯ УМОВЫ  
 

Аргкамітэт плануе рассяленне ўсіх удзельнікаў канферэнцыі ў турыстычным гатэлі «На-
рач» http://tknaroch.ru/ceni/turputevki-s-ozdorovleniem/ozdorovitelnyie-rezidentyi.html 

Браніраванне нумароў для ўдзельнікаў канферэнцыі пачнецца ў красавіку 2016,  
інфармацыя аб гэтым будзе паведамляцца ў наступных інфармацыйных лістах. 
 

Яшчэ раз звяртаемся да Вас з просьбай даслаць інфармацыю аб канферэнцыі калегам. 
 
 
 
Кантакты Аргкамітэта: 
e-mail: naroch2016@gmail.com 

Тел.: +375(17)209-58-03; +375(17)209-58-14; факс: +375(17)209-58-14,  
Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці 4, БДУ, біялагічны факультэт,  
                             НДЛ гідраэкалогіі, аргкамітэт канферэнцыі 

http://www.bveb.by/individual/money-transfers/western-union/#cat
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