
ПАТРАБАВАННІ ДА АФАРМЛЕННЯ АРТЫКУЛАЎ І РЭЦЭНЗІЯЎ ДЛЯ ЧАСОПІСА 

«БЕЛАРУСКАЯ МОВА ЯК ЗАМЕЖНАЯ» 

 

Шрыфт Garamond 12, інтэрвал 1,5 (у спасылках памер шрыфта – 10, інтэрвал 

паміж радкамі – 1,0). 

Афармленне артыкула  

Імя (не ініцыял) і прозвішча аўтара  

Месца працы аўтара (напр. Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, Мінскі 

дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт) 

Адрас электроннай пошты аўтара 

Загаловак  

Загаловак па-англійску   

2 рэзюмэ (па-англійску і па-беларуску) – прыкладна па 500 знакаў) 

5 ключавыx слоў (па-англійску) 

Асноўны тэкст 

Літаратура (ненумараваны алфавітны спіс) 

 

Цытаты падаюцца ў двукоссі (“”) – без курсіву. 

Ілюстрацыйны матэрыял вылучаецца курсiвам. 

Спасылкі на літаратуру змяшчаюцца ў артыкуле ў квадратных дужках, падаем 

прозвішча аўтара або рэдактара, год выдання і старонку, напр.: 

1 аўтар: [Трацяк 2015: 58],  

рэдактар: [Барысенка (рэд.) 2015: 54],  

 Працы аднаго аўтара, выдадзеныя ў адным годзе: [Калета 2015a: 65, 2015б: 120-

124],  

2 аўтары адной працы: [Барысенка, Калета 2015: 65], 

3 аўтары адной працы: [Барысенка, Калета, Трацяк 2015: 65], 

шмат аўтараў: [Калета i iнш. 2015: 65].  

 

Дапускаюцца аўтаматычна прастаўленыя спасылкі знізу старонкі для 

дадатковых заўваг і каментароў, але не для звычайных спасылак на літаратуру. 



Бібліяграфічны спіс, размяшчаецца ў канцы артыкула ў ненумараваным 

алфавітным парадку. Кірылічныя і лацінаграфічныя працы нельга падаваць 

ўперамешку агульным спісам. Прыклады: 

1) Манаграфія 

Важнік С., 2008, Кантрастыўны сінтаксіс польскай і беларускай моў. 

Семантыка і дыстрыбуцыя дзеяслоўнага прэдыката, Мінск. 

2) Манаграфія пад рэдакцыяй 

Лагвінец А., Чуліцкая Т. (рэд.), 2013, Беларусь і беларусы сярод суседдзяў: 

гістарычныя стэрэатыпы і палітычня канструкты, Варшава. 

3) Раздзел у манаграфіі пад рэдакцыяй  

Лобач У., 2013, Вобразы суседніх народаў у традыцыйным светапоглядзе 

беларусаў, [у:] А. Лагвінец, Т. Чуліцкая (рэд.), Беларусь і беларусы сярод суседдзяў 

гістарычныя стэрэатыпы і палітычныя канструкты, Варшава, с. 39-52. 

4) Артыкул у часопісе 

Калета Р., 2013, Пра беларуска-польскіх ‘‘фальшывых сяброў пераклaдчыка”, 

‘‘Acta Albaruthenica”, т. 13, с. 135-144. 

 

Афармленне рэцэнзіі  

Ініцыял і прозвішча аўтара або аўтараў, загаловак кнігі, выдавецтва, месца і год 

выдання, колькасць старонак 

Асноўны тэкст 

Імя і прозвішча аўтара рэцэнзіі 

Месца працы аўтара рэцэнзіі (напр. Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, 

Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт) 

Адрас электроннай пошты аўтара 

Рэдакцыя пакідае за сабой права адбору матэрыялаў для публікацыі, а 

таксама іх рэдагавання. 

 

 

 

 


