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АРГКАМІТЭТ 

Міжнароднай навуковай канферэнцыі 

«НАЗАЎЖДЫ РАЗАМ (ДА 80-ГОДДЗЯ ЎЗ’ЯДНАННЯ 

ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ З БССР)» (г. Мінск, 19–20 верасня 2019 г.) 

Каваленя 
Аляксандр Аляксандравіч 

акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і 

мастацтваў НАН Беларусі, член-карэспандэнт НАН 

Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар; 

Даніловіч 
Вячаслаў Віктаравіч 

дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 

Кураш 
Віктар Іосіфавіч 

дырэктар Дэпартамента па архівах і справаводстве 

Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь; 

Лакіза 
Вадзім Леанідавіч 

намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт; 

Дюков 
Александр Решидеович 

директор Фонда содействия актуальным 

историческим исследованиям «Историческая 

память», научный сотрудник Института российской 

истории Российской академии наук; 

Шэўко 
Фёдар Аляксеевіч 

намеснік дырэктара па агульных пытаннях Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі; 

Суржик 
Дмитрий Викторович 

старший научный сотрудник Центра истории войн и 

геополитики Института всеобщей истории 

Российской академии наук, кандидат исторических 

наук; 

Салаўянаў 
Андрэй Пятровіч 

вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 

Таляронак 
Вольга Міхайлаўна 

дырэктар Бягомльскага музея народнай славы; 

Смяховіч 
Мікалай Уладзіміравіч 

загадчык Цэнтра новай і навейшай гісторыі Беларусі 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук; 

Траццяк 
Сяргей Аляксандравіч 

загадчык аддзела навейшай гісторыі Беларусі 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук; 

Мазец 
Валянцін Генрыхавіч 

вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі; кандыдат гістарычных навук; 

Несцяровіч 
Мікалай Барысавіч 

вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі; кандыдат гістарычных навук. 
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РАБОЧАЯ ГРУПА 

Капліеў 
Аляксей Аляксандравіч 

навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі; 

Філазаповіч 
Таццяна Уладзіміраўна 

навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі; 

Ганчарэнка 
Кірыл Дзмітрыевіч 

лабарант першай кваліфікацыйнай катэгорыі 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 

Кацюшкіна 
Ганна Анатольеўна 

аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 

ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ 

19 верасня (чацвер) 

10.00 – 11.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў 

11.00 – 13.00 Адкрыццё канферэнцыі. Пленарнае пасяджэнне 

13.00 – 14.00 Абед 

14.00 – 17.30 Праца секцый 

20 верасня (пятніца) 

10.00 – 13.00 Праца секцый 

13.00 – 14.00 Абед 

14.00 – 16.00 Праца секцый 

16.00 – 16.30 Падвядзенне вынікаў. Закрыццё канферэнцыі 

Рэгламент працы: 
Даклады на пленарным пасяджэнні – да 20 хвілін. 

Даклады на секцыйных пасяджэннях – да 10 хвілін. 

Працоўныя мовы: беларуская, руская, англійская.  
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ЧАС І МЕСЦА РАБОТЫ КАНФЕРЭНЦЫІ 
Адрас: г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. 

 

Рэгістрацыя ўдзельнікаў. 

Час правядзення: 19.09.2019 г.: 10.00 – 11.00. 

Месца правядзення: Фае 2-га паверха. 

 

 

Урачыстае адкрыццё. Пленарнае пасяджэнне. 

Час правядзення: 19.09.2019 г.: 11.00 – 13.00. 

Месца правядзення: 4-ты паверх, канферэнц-зала. 

 

 

Секцыя 1 «Сацыяльна-эканамічнае становішча, грамадска-

палітычнае жыццё, развіццё культуры і беларускі 

нацыянальны рух у Заходняй Беларусі». 

Час правядзення: 19.09.2019 г.: 14.00 – 17.30; 

  20.09.2019: 10.00 – 13.00, 14.00 – 16.00. 

Месца правядзення: Зала пасяджэнняў Вучонага савета Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі (пакой 223). 

 

 

Секцыя 2 «Геапалітычнае становішча ў Еўропе. Пачатак Другой 

сусветнай вайны. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР». 

Час правядзення: 19.09.2019 г.: 14.00 – 17.30; 

  20.09.2019: 10.00 – 13.00, 14.00 – 16.00. 

Месца правядзення: 4-ты паверх, канферэнц-зала. 

 

 

Закрыццё канферэнцыі. 

Час правядзення: 20.09.2019 г., 16.10 – 17.00. 

Месца правядзення: Зала пасяджэнняў Вучонага савета Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі (пакой 223).  
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УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЁ 
(Канферэнц-зала на 4 паверху Інстытута гісторыі НАН Беларусі) 

11.00 – 11.30 

Прывітальнае слова Акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных навук 

і мастацтваў НАН Беларусі Аляксандра Аляксандравіча Кавалені. 

 

Прывітальнае слова Дырэктара Дэпартамента па архівах і справаводстве 

Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь Віктара Іосіфавіча Кураша. 

 

Прывітальнае слова Намесніка начальніка Генеральнага штаба Узброеных 

Сіл Рэспублікі Беларусь па навуковай рабоце, палкоўніка, доктара ваенных 

навук, прафесара Мікалая Яўгенавіча Бузіна. 

 

Прывітальнае слова Намесніка старшыні Пастаяннай камісіі па 

заканадаўстве Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі 

Беларусь Аляксандра Іванавіча Маркевіча. 

 

Приветственное слово Директора Фонда содействия актуальным 

историческим исследованиям «Историческая память» Александра 

Решидиовича Дюкова. 

 

Приветственное слово Второго секретаря ЦК Коммунистической партии 

Беларуси Георгия Петровича Атаманова. 
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ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ 
(Канферэнц-зала на 4 паверсе Інстытута гісторыі НАН Беларусі) 

11.30 – 13.00 

1. Данилович Вячеслав Викторович, кандидат исторических наук, 

доцент, директор Института истории НАН Беларуси (г. Минск). 

Тема доклада: Воссоединение Западной Беларуси с БССР – ключевое 

событие истории белорусской государственности. 

2. Мельтюхов Михаил Иванович, старший научный сотрудник 

Всероссийского НИИ документоведения и архивного дела, профессор 

кафедры истории России и права Института инновационных 

технологий и государственного управления Московского 

технологического университета, доктор исторических наук, доцент 

(г. Москва, Российская Федерация). 

Тема доклада: Виленский вопрос в советско-германских и советско-

литовских отношениях в августе – октябре 1939 г. 

3. Третьяк Сергей Александрович, кандидат исторических наук, 

заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории 

НАН Беларуси (г. Минск). 

Тема доклада: Разделённая нация: Беларусь в 1921–1939 гг. в 

исторической памяти. 

4. Михальченко Сергей Иванович, доктор исторических наук, 

профессор, директор Института экономики, истории и права Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского (г. 

Брянск, Российская Федерация); Ткаченко Елена Викторовна, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры земельного, трудового и 

экологического права Брянского государственного университета имени 

академика И.Г. Петровского (г. Брянск, Российская Федерация). 

Тема доклада: Международные отношения в Европе 1930-х – начала 

1940-х годов в переписке русской эмиграции. 

5. Мязга Мікалай Мікалаевіч, доктар гістарычных навук, дацэнт, 

загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі гістарычнага факультэта 

Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны (г. Гомель). 

Тэма даклада: Пытанне граніц Беларусі ва ўмовах польска-савецкай 

вайны 1919–1920 гг. 
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СЕКЦЫЯ 1 
«САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ СТАНОВІШЧА, 

ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ, РАЗВІЦЦЁ КУЛЬТУРЫ І 

БЕЛАРУСКІ НАЦЫЯНАЛЬНЫ РУХ У ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ» 

(Зала пасяджэнняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, пакой 223) 

19.09.2019 г. 14.00 – 17.30 

20.09.2019 г. 10.00 – 13.00, 14.00 – 16.00 

 

Мадэратары: 

Траццяк Сяргей Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, 

загадчык аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск); 

Багдановіч Аляксей Барысавіч, кандыдат гістарычных навук, 

загадчык кафедры гуманітарных навук Універсітэта 

грамадзянскай абароны Міністэрства па надзвычайных 

сітуацыях Рэспублікі Беларусь (г. Мінск). 

 

1. Агеенко Татьяна Николаевна, ведущий научный сотрудник 

Национального архива Республики Беларусь (г. Минск). 

Тема доклада: Характеристика деятельности коллегии белорусского 

Истпарта. 

2. Ісакаў Сяргей Аляксандравіч, аспірант аддзела ваеннай гісторыі 

Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск). 

Тэма даклада: Грамадска-палітычнае жыццё падчас польска-савецкай 

вайны 1919–1921 гг. на старонках часопіса «Полымя». 

3. Загідулін Аляксей Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 

дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і спецыяльных 

гістарычных дысцыплін Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 

Я. Купалы (г. Гродна). 

Тэма даклада: Польская гістарыяграфія гісторыі міжваеннай Заходняй 

Беларусі ў ацэнках беларускіх гісторыкаў. 

4. Савіч Аляксандр Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі славянскіх народаў Брэсцкага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна (г. Брэст). 

Тэма даклада: Падаткі ў Заходняй Беларусі 1921–1939 гг. у 

адлюстраванні айчыннай савецкай гістарыяграфіі. 

5. Карапузова Анна Геннадьевна, директор Государственного архива 

Брестской области (г. Брест). 

Тема доклада: Отчеты общественно-политического отдела 

Полесского воеводского управления как исторический источник (1921–

1939 гг.). 
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6. Наумов Дмитрий Иванович, кандидат социологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой экономической социологии Белорусского 

государственного экономического университета (г. Минск). 

Тема доклада: Развитие гражданственности как предмет 

исторической памяти: опыт Западной Беларуси (1921–1939 гг.). 

7. Богданович Алексей Борисович, кандидат исторических наук, 

заведующий кафедрой гуманитарных наук Университета гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь (г. Минск). 

Тема доклада: Влияние Рижского мирного договора 1921 г. на 

национальное самосознание и этнокультурное развитие белорусов. 

 

8. Дмитрук Елена Петровна, послушница Свято-Рождество-

Богородицкого монастыря (г. Брест). 

Тема доклада: Рижский мирный договор 1921 г. и политико-правовой 

режим в Западной Беларуси. 

9. Ширшов Игорь Евгеньевич, кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры гуманитарных наук Белорусской государственной 

академии связи (г. Минск). 

Тема доклада: Актуальные аспекты отечественного патриотизма в 

контексте западнобелорусского менталитета. 

10. Вабищевич Александр Николаевич, доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой истории славянских народов 

Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина 

(г. Брест). 

Тема доклада: Западнобелорусская культура 1920–30-х гг. в контексте 

национального и мирового наследия. 

11. Слука Надзея Міхайлаўна, загадчык сектара абслугоўвання 

чытальнай залы аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай 

бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі, аспірант-саіскальнік 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск). 

Тэма даклада: Заканадаўчыя падставы функцыянавання 

беларускамоўнай перыёдыкі ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.). 

12. Горны Аляксандр Сяргеевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 

дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і спецыяльных 

гістарычных дысцыплін Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 

Я. Купалы (г. Гродна). 

Тэма даклада: Беларускі нацыянальны рух у міжваеннай Заходняй 

Беларусі: сацыяльная, узроставая і гендерная прасапаграфія. 

 

13. Нестерович Николай Борисович, кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела повейшей истории Беларуси 

Института истории НАН Беларуси (г. Минск). 
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Тема доклада: Экономика Западной Беларуси в 1921–1939 гг. 

14. Гарматны Віталь Пятровіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

кафедры паліталогіі і эканомікі, прарэктар па выхаваўчай працы 

Інстытута парламентарызму і прадпрымальніцтва (г. Мінск). 

Тэма даклада: Сацыяльна-эканамічнае развіццё Кобрынскага павета 

Палескага ваяводства ў 1921–1939 гг. 

15. Даркович Александр Леонидович, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Брестского регионального центра 

социально-экономических исследований Научно-исследовательского 

экономического института Министерства экономики Республики 

Беларусь (г. Брест). 

Тема доклада: Органы городского самоуправления в Западной Беларуси: 

национальный состав (1919–1939 годы). 

16. Жильцова Марина Николаевна, учитель высшей категории средней 

школы № 1 г. Вилейка (г. Вилейка). 

Тема доклада: На крутом повороте истории. Социально-

экономическое и политическое положение Вилейщины в составе 

Польши (к 80-летию воссоединения Западной Беларуси с БССР). 

17. Капліеў Аляксей Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, 

навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск). 

Тэма даклада: Адметныя рысы развіцця аховы здароўя на тэрыторыі 

Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.). 

18. Сосонкина Валентина Фёдоровна, ведущий специалист 

организационно-фармацевтического отдела, председатель клуба по 

истории фармации РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» (г. Минск). 

Тема доклада: Особенности организации фармацевтического дела в 

Западной Беларуси (1921–1940). 

19. Коваль Вольга Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук, старшы 

выкладчык кафедры гісторыі Беларусі і паліталогіі Беларускага 

дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта (г. Мінск). 

Тэма даклада: Культурна-асветніцкая дзейнасць беларускіх эмігрантаў 

з тэрыторыі Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.). 

20. Крывуць Віталь Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 

дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Баранавіцкага 

дзяржаўнага ўніверсітэта (г. Баранавічы). 

Тэма даклада: Дзяржаўная маладзёжная палітыка на тэрыторыі 

Заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд. 

21. Мазец Валянцін Генрыхавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 

вядучы навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск). 
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Тэма даклада: Грамадска-культурная дзейнасць заходнебеларускага 

студэнцтва ў 1921–1939 гг. (на прыкладзе Беларускага студэнцкага 

саюза). 

22. Трафімчык Анатоль Віктаравіч, кандыдат філалагічных навук, 

вучоны сакратар Інстытута літаратуразнаўства імя Я. Купалы Цэнтра 

даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі 

(г. Мінск). 

Тэма даклада: Пазаўрочнае выхаванне ва ўсеагульнай школе Заходняй 

Беларусі ў міжваенны перыяд (на прыкладзе ўстановы ў Вялікіх 

Круговічах Лунінецкага павета). 

23. Лаўрыненка Кацярына Віктараўна, кандыдат гістарычных навук, 

дактарант Інстытута гісторыі Касцёла і патралогіі Люблінскага 

Каталіцкага ўніверсітэта (г. Люблін, Польская Рэспубліка). 

Тэма даклада: Каталіцкі Касцёл напярэдадні 17 верасня 1939 г. на 

тэрыторыі сучаснай Віцебскай дыяцэзіі. 

24. Матвиишин Евгений Григорьевич, доктор экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой экономики Львовского регионального 

института Национальной академии государственного управления при 

Президенте Украины (г. Львов, Украина). 

Тема доклада: Отличия в рождаемости на территориях Западной 

Беларуси и БССР как отражение социально-экономических и 

общественно-политических условий. 

25. Вавренюк Ирина Ильинична, преподаватель Брестского 

государственного музыкального колледжа им. Р. Ширмы (г. Брест). 

Тема доклада: Демографические изменения еврейского населения 

Западной Беларуси (1921–1939 гг.). 

Дыскусія 
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СЕКЦЫЯ 2 
«ГЕАПАЛІТЫЧНАЕ СТАНОВІШЧА Ў ЕЎРОПЕ. 

ПАЧАТАК ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ. 

УЗ’ЯДНАННЕ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ З БССР» 

(Канферэнц-зала на 4-ым паверсе Інстытута гісторыі НАН Беларусі) 

19.09.2019 г. 14.00 – 17.30 

20.09.2019 г. 10.00 – 13.00, 14.00 – 16.00 

Мадэратары: 

Снапкоўскі Уладзімір Еўдакімавіч, доктар гістарычных навук, 

прафесар, прафесар кафедры міжнародных адносін факультэта 

міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (г. Мінск); 

Несцяровіч Мікалай Барысавіч, кандыдат гістарычных навук, 

вядучы навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск). 

 
1. Тарасенкова Татьяна Ивановна, кандидат исторических наук, 

доцент, директор ОГКУ «Государственный архив новейшей истории 
Смоленской области» (г. Смоленск, Российская Федерация). 
Тема доклада: События польско-советской войны 1919–1921 гг. в 
письмах смолян-красноармейцев (по материалам Государственного 
архива новейшей истории Смоленской области). 

2. Бароўская Вольга Мікалаеўна, кандыдат гістарычных навук, старшы 
навуковы супрацоўнік Цэнтра гісторыі геапалітыкі Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі (г. Мінск). 
Тэма даклада: Дзейнасць ІІ аддзела Генеральнага штаба Польшчы на 
тэрыторыі Беларусі падчас польска-савецкай вайны 1919 ‒ 1920 гг. 

3. Грузицкий Юрий Леонтьевич, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры финансов Белорусского государственного 
экономического университета (г. Минск); Латушкова Юлия 
Павловна, магистр гуманитарных наук, научный сотрудник отдела 
генеалогии, геральдики и нумизматики Института истории НАН 
Беларуси (г. Минск). 
Тема доклада: Деятельность Гражданского Управления Восточных 
Земель по регулированию денежного обращения на оккупированной 
Польшей территории Беларуси (май 1919 – сентябрь 1920 гг.). 

4. Cяменчык Мікалай Яфімавіч, доктар гістарычных навук, прафесар, 
загадчык кафедры гісторыі Беларусі і паліталогіі Беларускага 
дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта (г. Мінск). 
Тэма даклада: Бальшавіцкі друк Беларусі ў польска-савецкай вайне 
(1919–1920 гг.). 
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5. Терентьев Вячеслав Олегович, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры Отечественной истории, политологии и социологии, 
заведующий музеем Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова (г. Санкт-Петербург, 
Российская Федерация). 
Тема доклада: Боевые действия Красной армии в Июльской операции 
1920 г. на примере 2-й стрелковой дивизии и ее частей. 

6. Родионов Иван Игоревич, аспирант, специалист Научно-
образовательного центра «Россия и Беларусь: история и культура в 
прошлом и настоящем» ФГБОУВО «Смоленский государственный 
университет» (г. Смоленск, Российская Федерация). 
Тема доклада: Польские военнопленные в лагерях Центральной России, 
1920–1921 гг.: сравнительный аспект. 

7. Рудаков Павел Сергеевич, ведущий научный сотрудник Музея боевой 
славы – филиала Национального Полоцкого историко-культурного 
музея-заповедника (г. Полоцк). 
Тема доклада: К вопросу о предтече Полоцкого укрепрайона. 

8. Лазько Рыгор Рыгоравіч, доктар гістарычных навук, прафесар, 
прафесар кафедры ўсеагульнай гісторыі гістарычнага факультэта 
Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны (г. Гомель). 
Тэма даклада: Пытанне аб прызнанні незалежнасці Беларусі ў яе 
этнічных межах на польска-савецкіх мірных перагаворах 1920 г. 

9. Сафронович Людмила Вячеславовна, лектор центра идеологической 
работы ГКДУ «ЦДО ВС РБ» (г. Минск). 
Тема доклада: Польские организации Беларуси на Рижской мирной 
конференции. 

10. Стрелец Михаил Васильевич, доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры гуманитарных наук Брестского государственного 
технического университета (г. Брест). 
Тема доклада: Рижский мирный договор 1921 года и национальные 
интересы Белорусской Советской Социалистической Республики. 

11. Шерснёв Александр Леонидович, начальник центра идеологической 
работы ГКДУ «ЦДО ВС РБ» (г. Минск). 
Тема доклада: Изучение и использование опыта польско-советской 
войны в современной подготовке войск. 

12. Макушин Александр Владимирович, председатель отделения 
Российского военно-исторического общества (РВИО) в г. Серпухов, 
член правления Фонда «Историческая Патриотика» (г. Москва, 
Российская Федерация). 
Тема доклада: Взгляд на взаимоотношения СССР и Польши в 1921–1939 
гг. в современной России и Польше. 
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13. Грибан Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, 
директор центра культурно-образовательных проектов, доцент кафедры 
рекламы и связей с общественностью Уральского государственного 
педагогического университета (г. Екатеринбург, Российская 
Федерация). 
Тема доклада: Советско-германский договор о ненападении 80 лет 
спустя: отражение в историографии и медиаполитическом дискурсе. 

14. Старостенко Маргарита Анатольевна, заведующая отделом 
информации и научного использования документов Национального 
архива Республики Беларусь (г. Минск). 
Тема доклада: Документальные материалы Национального архива 
Республики Беларусь о воссоединении Западной Беларуси с БССР в 
выставочной деятельности НАРБ. 

15. Лыч Леанід Міхайлавіч, доктар гістарычных навук, прафесар, 
галоўны навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск). 
Тэма даклада: Перыядычны друк пра вераснёўскія падзеі 1939 года на 
Беларусі. 

16. Максименко Елена Петровна, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры социальных наук и технологий Национального 
исследовательского технологического университета «МИСиС» 
(г. Москва, Российская Федерация). 
Тема доклада: Советские художники-графики о событиях осени 1939 г. 
в Западной Беларуси. 

17. Третьяк Елена Ивановна, ведущий архивист отдела использования 
документов и информации Белорусского государственного архива 
кинофотофонодокументов (г. Дзержинск). 
Тема доклада: Воссоединение Западной Беларуси с БССР в фото- и 
кинодокументах Белорусского государственного архива 
кинофотофонодокументов. 

18. Буневич Дмитрий Сергеевич, кандидат исторических наук, директор 
АНО «Институт русско-польского сотрудничества» (г. Москва, 
Российская Федерация). 
Тема доклада: 17 сентября 1939 г. как конфликт памяти. 

19. Цымбал Аляксандр Георгіевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
дацэнт кафедры гісторыі, сусветнай культуры і турызму Мінскага 
дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта (г. Мінск). 
Тэма даклада: Нацыянальнае пытанне ў заходніх абласцях БССР у 
1939–1941 гг. у адлюстраванні польскай гістарыяграфіі. 

20. Мушинский Николай Иосифович, кандидат философских наук, 
доцент, доцент кафедры философских учений Белорусского 
национального технического университета (г. Минск). 
Тема доклада: Воссоединение Западной Беларуси с БССР: 
справедливость исторических оценок. 
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21. Снапкоўскі Уладзімір Еўдакімавіч, доктар гістарычных навук, 
прафесар, прафесар кафедры міжнародных адносін факультэта 
міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (г. Мінск). 
Тэма даклада: Аб ролі знешняга фактара ва ўз’яднанні Беларусі 
ў 1939 г. 

22. Мігун Дзмітрый Адамавіч, кандидат исторических наук, доцент, 
профессор кафедры историко-культурного наследия Беларуси 
Республиканского института высшей школы (г. Минск). 
Тема доклада: Позиция Польши в попытке организации «системы 
действенной взаимопомощи» СССР, Англии и Франции в Европе в 
1939 г. 

23. Шумский Игорь Иванович, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры истории нового и новейшего времени исторического 
факультета Белорусского государственного университета (г. Минск). 
Тема доклада: Виленский край в системе международных отношений в 
1939 г. 

24. Кривчиков Владислав Михайлович, кандидат исторических наук, 
доцент, профессор кафедры тылового обеспечения военного факультета 
Гродненского государственного университета им. Я. Купалы (г. 
Гродно). 
Тема доклада: Обеспечение войск 10-й Армии горючим и смазочными 
материалами в ходе Освободительного похода 1939 г. 

25. Музыченко Максим Николаевич, заведующий филиалом Центра 
творчества детей и молодежи г. Калинковичи (г. Калинковичи). 
Тема доклада: Трудности обеспечения войск Красной Армии 
топографическими картами во время похода в Западную Беларусь 17 
сентября 1939 г. 

26. Мурашко Анастасия Александровна, лектор центра идеологической 
работы ГКДУ «ЦДО ВС РБ» (г. Минск). 
Тема доклада: Особенности идеологической работы в войсках, 
принимавших участие в Освободительном походе в 1939 году. 

27. Каркотко Андрей Юрьевич, магистр политических наук, научный 
сотрудник Вилейского краеведческого музея (г. Вилейка). 
Тема доклада: Бои между польскими пограничниками полка 
КОП «Вилейка» и частями РККА и НКВД на территории Вилейщины 
17 сентября 1939 года. 

28. Коласава Вольга Аляксандраўна, навуковы супрацоўнік Вілейскага 
краязнаўчага музея (г. Вілейка). 
Тэма даклада: «Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі…». 

29. Саракавік Іван Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Акадэміі кіравання 
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь (г. Мінск). 
Тэма даклада: Станаўленне органаў улады і кіравання ў Заходняй 
Беларусі на савецкай аснове (1939–1940 гг.). 
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30. Барабаш Наталья Викторовна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории Беларуси и славянских народов Белорусского 
государственного педагогического университета им. М. Танка 
(г. Минск). 
Тема доклада: Территориально-административное деление западных 
областей БССР в 1939–1940 гг. 

31. Кривошей Дмитрий Антонович, кандидат исторических наук, доцент, 
учёный секретарь Белорусского научно-исследовательского центра 
электронной документации (г. Минск). 
Тема доклада: Преобразования в финансовой системе Беларуси в 
сентябре 1939 – июне 1941 гг. 

32. Вялікі Анатоль Фёдаравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
загадчык кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх народаў Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка (г. Мінск). 
Тэма даклада: Беларускі ўчастак савецка-германскай граніцы ў 1939–
1941 гг. Усталяванне і ахова граніцы. 

33. Тетерник Андрей Владимирович, старший научный сотрудник 
Института национальной безопасности Республики Беларусь 
(г. Минск). 
Тема доклада: Деятельность оперативно-чекистских групп и 
формирование органов государственной безопасности на территории 
Западной Беларуси в сентябре – декабре 1939 г. 

34. Шеин Владимир Васильевич, учёный секретарь Военно-научного 
общества при ГКДУ «ЦДО ВС РБ», член Белорусского союза 
журналистов, член Совета ветеранов Академии МВД Республики 
Беларусь (г. Минск). 
Тема доклада: Участие членов Рабочей Гвардии, рабочей милиции, 
бойцов РККА и партийно-советского актива в обеспечении 
общественной безопасности в Западной Беларуси в 1939 г. 

35. Кулинок Святослав Валентинович, кандидат исторических наук, 
заместитель заведующего отделом публикаций документов 
Национального архива Республики Беларусь (г. Минск). 
Тема доклада: Разоблачение немецкой разведывательно-диверсионной 
агентуры на территории БССР (осень 1939 – июнь 1941 гг.). 

36. Тулинов Владимир Максимович, член Союза писателей Беларуси, 
ответственный редактор журнала «Армия и культура», руководитель 
литературного объединения «Доблесть» при ГКДУ «ЦДО ВС РБ» 
(г. Минск). 
Тема доклада: Критика теории «освободительный» удар в спину. 

37. Иоффе Эмануил Григорьевич, доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Белорусского 
государственного педагогического университета им. М. Танка (г. 
Минск). 
Тема доклада: 1939-й год в жизни академика В.И. Пичеты. 
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38. Архипов Иван Изосимович, член Белорусского союза журналистов, 
член Военно-научного общества при ГКДУ «ЦДО ВС РБ» (г. Минск). 
Тема доклада: Творческие работники в освободительном походе 
Красной Армии в 1939 г. 

39. Пушкін Ігар Аляксандравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
дацэнт кафедры гуманітарных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта харчавання, дактарант Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. 
Магілёў). 
Тэма даклада: Магілёў напярэдадні і ў час уз’яднання Заходняй Беларусі 
з БССР. 

40. Фетняев Александр Иванович, член Президиума Общественной 
палаты Союзного Государства Беларуси и России, член 
Международного оргкомитета празднования 75-летия Победы над 
фашистской Германией (г. Минск). 
Тема доклада: Воссоединение Западной Беларуси с БССР – выбор 
белорусского народа. 

41. Цыганков Леонид Мефодьевич, кандидат исторических наук, доцент, 
заместитель председателя Совета Военно-научного общества при ГКДУ 
«ЦДО ВС РБ» по научной работе, инспектор центра идеологической 
работы ГКДУ «ЦДО ВС РБ» (г. Минск). 
Тема доклада: Планы стран Запада в отношении СССР после 
воссоединения Беларуси. 

42. Ягорычаў Уладзімір Яўгеньевіч, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і спецыяльных 
гістарычных дысцыплін Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
Я. Купалы (г. Гродна). 
Тэма даклада: У адзінай дзяржаве. 

 

 

ЗАКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ 
(Зала пасяджэнняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, пак. 223) 

20.09.2019 г. 16.00 – 16.30 

 

Падвядзенне вынікаў, выступленні мадэратараў секцый. 
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ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ  
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ 

ЗА 2019 ГОД 

21 сакавіка 2019 г. у г.п. Акцябрскі сумесна з Акцябрскім раённым 
выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Акцябрскі край: гісторыя і сучаснасць». 

4-5 красавіка 2019 г. у г. Мінску сумесна з Саветам маладых вучоных 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі праведзена IІ канферэнцыя маладых 
даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі «ARS LONGA: навуковыя 
дасягненні, праекты, перспектывы» (90-годдзю Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі прысвячаецца). 

17-18 красавіка 2019 г. у г. Мінску сумесна з Беларускім дзяржаўным 
музеем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і Фондам садзейнічання 
актуальным гістарычным даследаванням «Гістарычная памяць» праведзена 
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вызваленне Беларусі. 
Памяць скрозь гады», прымеркаваная да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

25-27 красавіка 2019 г. у г. Віцебску сумесна з Віцебскім дзяржаўным 
універсітэтам імя П.М. Машэрава праведзена V Міжнародная навукова-
практычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы крыніцазнаўства (да 110-
годдзя Віцебскай вучонай архіўнай камісіі)». 

25-26 красавіка 2019 г. у г. Мінску сумесна з Фондам «Дырэкцыі II 
Еўрапейскіх гульняў» і Музеем гісторыі г. Мінска праведзена Міжнародная 
навуковая канферэнцыя «Pax militaris: людзі, узбраенне, фартыфікацыя (ад 
старажытнасці да пачатку XIX ст.)». 

15-17 мая 2019 г. у г. Мінску праведзена Міжнародная навукова-
практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на 
тэрыторыі Беларусі ў 2018 годзе». 

21 мая 2019 г. у г. Мінску сумесна з Адміністрацыяй Першамайскага 
раёна г. Мінска праведзена навукова-практычная канферэнцыя 
«Першамайскі раён г. Мінска: гісторыя, культура, людзі». 

23-24 мая 2019 г. у г. Віцебску сумесна з Віцебскім дзяржаўным 
універсітэтам імя П.М. Машэрава праведзена IV Міжнародная навукова-
практычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы міжнародных адносін і 
дыпламатыі (1918 г. – пачатак ХХІ ст.)». 

20-21 чэрвеня 2019 г. у г.п. Расоны сумесна з Расонскім раённым 
выканаўчым камітэтам праведзена ІІ навукова-практычная канферэнцыя 
«Расонскі край: гісторыя, культура, людзі (да 225-годдзя з дня нараджэння 
Я. Баршчэўскага)». 

24-26 чэрвеня 2019 г. у г. Мінску праведзена Міжнародная навукова-
практычная канферэнцыя «Міждысцыплінарныя падыходы ў 
антрапалагічных даследаваннях этнакультурных рэгіёнаў». 

27-28 чэрвеня 2019 г. у г. Мінску сумесна з Міністэрствам абароны 
Рэспублікі Беларусь праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя 
«Аперацыя «Баграціён» (да 75-годдзя вызвалення Беларусі)». 

18-23 жніўня 2019 г. сумесна з беларускім офісам Фонду Конрада 
Адэнаўэра праведзена Міжнародная летняя школа «Усходняе партнёрства: 
бягучая сітуацыя і магчымыя далягляды». 

13 верасня 2019 г. у г. Іўі сумесна з Іўеўскім раённым выканаўчым 
камітэтам, Міжнародным дзяржаўным экалагічным інстытутам імя 
А.Д. Сахарава БДУ і Рыма-Каталіцкім Касцёлам у Беларусі праведзена 
навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь, Іўеўскі край і Эдвард 
Вайніловіч». 
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НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК 

БЕЛАРУСІ (НАН Беларусі) 

220072, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66; 

Тэл.: (+375-17) 284-18-01; 

Факс: (+375-17) 284-28-16; 

е-mail: nasb@presidium.bas-net.by; 

http://nasb.gov.by. 

 

Вышэйшая дзяржаўная навуковая арганізацыя Рэспублікі Беларусь, 

якая ажыццяўляе арганізацыю і каардынацыю фундаментальных і 

прыкладных навуковых даследаванняў па важнейшых напрамках 

прыродазнаўчых, тэхнічных, гуманітарных, сацыяльных навук і 

мастацтваў.  

Нацыянальная акадэмія навук ажыццяўляе арганізацыю, правядзенне 

і каардынацыю дзяржаўнай навуковай экспертызы, праводзіць дзяржаўную 

палітыку і рэгуляванне дзейнасці арганізацый у галіне даследавання і 

выкарыстання касмічнай прасторы ў мірных мэтах, выступае ў якасці 

галаўной арганізацыі Беларусі па навукова-метадычным забеспячэнні 

развіцця інфарматызацыі, а таксама выконвае асобныя функцыі 

рэспубліканскага органа дзяржаўнага кіравання ў галіне навукі. 

Заснаваная ў кастрычніку 1928 г. як Беларуская акадэмія навук і 

ўрачыста адкрытая 1 студзеня 1929 г., Нацыянальная акадэмія навук 

Беларусі з’яўляецца вядучым даследчым цэнтрам Беларусі, які аб’ядноўвае 

высокакваліфікаваных вучоных розных спецыяльнасцей і дзясяткі 

навукова-даследчых, навукова-вытворчых, канструктарскіх і 

ўкараняльніцкіх арганізацый. У Нацыянальнай акадэміі навук працуе звыш 

16 тыс. даследчыкаў, тэхнікаў, дапаможнага і абслугоўваючага персаналу. 

Тут каля 5357 даследчыкаў, 424 дактары навук і 1737 кандыдатаў навук. 

Асноўнымі навуковымі і навукова-арганізацыйнымі 

падраздзяленнямі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з’яўляюцца 

аддзяленні Акадэміі навук, якія аб’ядноўваюць акадэмікаў і членаў-

карэспандэнтаў Акадэміі навук адной або некалькіх галін навукі, 

каардынуюць дзейнасць навуковых арганізацый. У дадзены час НАН 

Беларусі мае ў сваёй арганізацыйнай структуры сем аддзяленняў: 

Аддзяленне аграрных навук; Аддзяленне біялагічных навук; Аддзяленне 

гуманітарных навук і мастацтваў; Аддзяленне медыцынскіх навук; 

Аддзяленне фізікі, матэматыкі і інфарматыкі; Аддзяленне фізіка-тэхнічных 

навук; Аддзяленне хіміі і навук аб Зямлі. 
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АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І 

МАСТАЦТВАЎ НАН БЕЛАРУСІ 

Тэл.: (+375-17) 284-28-18, факс: (+375-17) 284-07-74; 

e-mail: humanity@presidium.bas-net.by; 

http://nasb.gov.by/bel/organizations/departments/ogum.php. 

 

Створанае ў 1936 г. як Аддзяленне грамадскіх навук Акадэміі навук 

БССР. Выконвае і каардынуе комплекс навуковых даследаванняў у розных 

галінах сацыяльных і гуманітарных навук. Асноўнымі напрамкамі 

даследаванняў навуковых устаноў Аддзялення з’яўляюцца механізмы 

фарміравання і функцыянавання інавацыйнага, устойлівага сацыяльна-

арыентаванага развіцця Рэспублікі Беларусь, сацыяльныя і палітычныя 

працэсы ў сучасным беларускім грамадстве, тэарэтычныя праблемы 

развіцця культуры, філасофска-светапоглядныя перадумовы сацыяльнага 

прагрэсу, гісторыя фарміравання беларускай нацыі, развіцця і ўмацавання 

беларускай дзяржаўнасці, даследаванне беларускай мовы і літаратуры. 

У склад Аддзялення ўваходзіць Цэнтр даследаванняў беларускай 

культуры, мовы і літаратуры; інстытуты філасофіі; эканомікі; сацыялогіі; 

гісторыі; Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа і РУП 

«Выдавецкі дом «Беларуская навука». У Аддзяленні 9 акадэмікаў і 

16 членаў-карэспандэнтаў. Па стане на 1 студзеня 2017 г. у замацаваных за 

Аддзяленнем навуковых арганізацыях працавала каля 900 чалавек, у тым 

ліку 508 даследчыкаў, 52 дактары і 195 кандыдатаў навук. 

 

ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ 

220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1; 

Тэл./факс: (+375 17) 284-18-70; 

e-mail: ii@history.by; http://history.by. 

 

Інстытут гісторыі – вядучы цэнтр навуковых 

даследаванняў Рэспублікі Беларусь у галіне 

гісторыі, археалогіі і антрапалогіі, адзін са 

старэйшых навуковых інстытутаў НАН Беларусі.  

Заснаваны 15 кастрычніка 1929 г. Інстытут 

удзельнічае ў выкананні міжнародных навуковых 

праектаў, мае ўстойлівыя сувязі з навуковымі 

цэнтрамі Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Латвіі, Германіі, Францыі, Сербіі 

і інш. 

Стрыжань навуковай дзейнасці вучоных інстытута – даследаванні 

сацыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага, дзяржаўнага, 

нацыянальнага, культурнага развіцця, міжнароднага супрацоўніцтва 

Беларусі, а таксама арганізацыя мерапрыемстваў па вывучэнні, захаванні, 

практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-культурнай 

спадчыны краіны. Пры інстытуце дзейнічае Цэнтральны навуковы архіў 

НАН Беларусі, у складзе якога маецца адзіны ў краіне Фонд археалагічнай 

навуковай дакументацыі. 
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Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці: 

- навуковыя даследаванні па археалогіі, айчыннай і ўсеагульнай гісторыі, 

антрапалогіі, археаграфіі, крыніцазнаўстве, нумізматыцы, генеалогіі, 

геральдыцы, сфрагістыцы;  

- археалагічная экспертыза будаўнічых праектаў і выратавальныя 

археалагічныя даследаванні; 

- інвентарызацыя помнікаў археалогіі і падрыхтоўка праектаў іх зон аховы; 

- стварэнне электронных баз антрапаметрычных дадзеных розных груп 

насельніцтва; 

- арганізацыя, распрацоўка і каардынацыя мерапрыемстваў па навуковым 

вывучэнні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка-

культурнай спадчыны краіны; 

- распрацоўка навуковых канцэпцый музеяў і музейных комплексаў; 

- экспертыза навуковых, навукова-тэхнічных і народна-гаспадарчых 

праграм, інавацыйных праектаў, нарматыўных прававых актаў па 

профільнай дзейнасці інстытута; 

- падрыхтоўка навуковых і навукова-папулярных выданняў, фотаальбомаў, 

буклетаў па гісторыі, археалогіі і антрапалогіі; 

- арганізацыя навуковых і навукова-практычных канферэнцый, круглых 

сталоў, семінараў; 

- падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз 

аспірантуру, дактарантуру і саіскальніцтва. 
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Для заўваг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы 

навуковых даследаванняў на 2016–2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае 

развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік – член-карэспандэнт 

НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя) 

падпраграмы № 1 «Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік – кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт В.В. Данілавіч). 



 

 


