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ПРАГРАМНЫ КАМІТЭТ 

Каваленя 

Аляксандр Аляксандравіч 

– акадэмік-сакратар Аддзялення 
гуманітарных навук і мастацтваў 
НАН Беларусі, член-карэспандэнт 
(старшыня) 

Даніловіч 

Вячаслаў Віктаравіч 

– дырэктар Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (намеснік старшыні) 

Марзалюк 

Ігар Аляксандравіч 

– старшыня Пастаяннай камісіі па 
адукацыі, культуры і навуцы 
Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, член-карэспандэнт  

Груша 

Аляксандр Іванавіч 

– дырэктар Цэнтральнай навуковай 
бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН 
Беларусі 

Дук 

Дзяніс Уладзіміравіч 

– рэктар Магілёўскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя А.А. Куляшова 

Кітурка 

Ірына Федараўна 

– рэктар Гродзенскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Янкі Купалы 

Каханоўскі 

Аляксандр Генадзьевіч 

– дэкан гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта 

Касовіч 

Аляксандр Валер'евіч 

– дэкан гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага ўніверсітэта імя 
Максіма Танка 

Космач 

Веніямін Аркадзьевіч 

– дэкан гістарычнага факультэта 
Віцебскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя П.М. Машэрава 

Бурык 

Алена Аляксееўна 

– дэкан гістарычнага факультэта 
Брэсцкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна 

Чаропка 

Станіслаў Аляксандравіч 

– дэкан гістарычнага факультэта 
Гомельскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Ф. Скарыны 
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АРГКАМІТЭТ 
 

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па 

навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук; 

Храмы Аляксандр Васільевіч – дырэктар Дзяржаўнага 

літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа; 

Салаўянаў Андрэй Пятровіч – вучоны сакратар 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; 

Голубеў Валянцін Фёдаравіч – загадчык цэнтра 

спецыяльных гістарычных навук і антрапалогіі Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук; 

Жылінская Ірына Уладзіміраўна – загадчык цэнтра 

гісторыі геапалітыкі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук; 

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык цэнтра археалогіі і 

старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

доктар гістарычных навук; 

Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч – загадчык цэнтра 

новай і навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандыдат гістарычных навук; 

Тугай Уладзімір Васільевіч – загадчык цэнтра 

усеагульнай гісторыі і міжнародных адносін Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, доктар гістарычных навук; 

Шэўко Фёдар Аляксеевіч – намеснік дырэктара па 

агульных пытаннях Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 

Доўнар Аляксандр Барысавіч – загадчык аддзела 

крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук; 

Траццяк Сяргей Аляксандравіч – загадчык аддзела 

навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук; 

Собалева Любоў Паўлаўна – навуковы супрацоўнік 

аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 
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Мазец Валянцін Генрыхавіч – вядучы навуковы 

супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; 

Несцяровіч Мікалай Барысавіч – вядучы навуковы 

супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; 

Трубчык Алена Генадзьеўна – старшы навуковы 

супрацоўнік аддзела ваеннай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук. 

 

ПАРАДАК ПРАЦЫ 

 

17 кастрычніка (чацвер) 

9.00 – 10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў. Праца выстаў. 

10.00 – 13.30 Урачыстае адкрыццё кангрэса. Прывітальныя 

словы і віншаванні. Пачатак пленарнага 

пасяджэння 

13.30 – 14.30 Перапынак на абед 

14.30 – 17.30 Працяг пленарнага пасяджэння 

18 кастрычніка (пятніца) 

10.00 – 13.00 Праца па секцыях  

13.00 – 14.00 Перапынак на абед 

14.00 – 17.30 Працяг працы секцый 

17.30 – 18.00 Падвядзенне вынікаў кангрэса 
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ЧАС І МЕСЦА РАБОТЫ КАНГРЭСА 
 

Рэгістрацыя ўдзельнікаў 
Час правядзення: 17.10.2019 г.: 9.00 – 10.00 
Месца правядзення: фае 1 паверху Прэзідыума НАН Беларусі  
Адрас: г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66 
 
Урачыстае адкрыццё кангрэса, прывітальныя словы і 
віншаванні. Пачатак пленарнага пасяджэння 
Час правядзення: 17.10.2019 г.: 10.00 – 13.30 
Месца правядзення: Вялікая зала Прэзідыума НАН Беларусі 
Адрас: г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66 
 
Працяг пленарнага пасяджэння 
Час правядзення: 17.10.2019 г.: 14.30 – 17.30 
Месца правядзення: Інстытут гісторыі НАН Беларусі 
Адрас: г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1; 4 паверх, канферэнц-зала 
 
Секцыя 1. Беларускія землі ў першабытную эпоху, 
Сярэднявечча і ранні Новы час. 
Час правядзення: 18.10.2019 г.: 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.30 
Месца правядзення: Інстытут гісторыі НАН Беларусі 
Адрас: г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1; 5 паверх, археалагічная 
музейная экспазіцыя 
 
Секцыя 2. Беларусь у канцы XVIII – пачатку XXI ст. 
Час правядзення: 18.10.2019 г.: 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.30 
Месца правядзення: Інстытут гісторыі НАН Беларусі 
Адрас: г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1; 4 паверх, канферэнц-зала 
 
Секцыя 3. Беларусь у войнах і ваенных канфліктах ХІХ – 
ХХ стст. 
Час правядзення: 18.10.2019 г.: 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.30 
Месца правядзення: Цэнтральная навуковая бібліятэка НАН 
Беларусі імя Якуба Коласа 
Адрас: г. Мінск, вул. Сурганава, 15; зала рэдкай кнігі (пакой 601) 
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Секцыя 4. Усеагульная гісторыя. Міжнародныя адносіны. 

Час правядзення: 18.10.2019 г.: 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.30 

Месца правядзення: Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей 

Якуба Коласа ў Мінску 

Адрас: г. Мінск, вул. Акадэмічная, 5 

 

Секцыя 5. Спецыяльныя гістарычныя навукі. Гісторыя навукі і 

выкладанне. 

Час правядзення: 18.10.2019 г.: 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.30 

Месца правядзення: Цэнтральная навуковая бібліятэка НАН 

Беларусі імя Якуба Коласа 

Адрас: г. Мінск, вул. Сурганава, 15; канферэнц-зала (пакой 110) 

 

Круглы стол да 100-годдзя з дня нараджэння акадэміка НАН 

Беларусі І.М. Ігнаценкі 

Час правядзення: 18.10.2019 г.: 10.00 – 13.00 

Месца правядзення: Інстытут гісторыі НАН Беларусі 

Адрас: г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1; зала пасяджэнняў Вучонага 

савета Інстытута гісторыі НАН Беларусі (пакой 223) 

 

Падвядзенне вынікаў кангрэса 

Час правядзення: 18.10.2019 г., 17.30 – 18.00 

Месца правядзення: Інстытут гісторыі НАН Беларусі 

Адрас: г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1; зала пасяджэнняў Вучонага 

савета Інстытута гісторыі НАН Беларусі (пакой 223) 

 

РЭГЛАМЕНТ: 

Выступленні на пленарным пасяджэнні – да 15 хвілін 

Выступленні на секцыйных пасяджэннях – да 10 хвілін 

 

ПРАЦОЎНЫЯ МОВЫ: беларуская, руская, англійская 
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УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЁ  
 

Адкрыццё кангрэса – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі  

Вячаслаў Віктаравіч Даніловіч  

 

Прывітальнае слова Старшыні Прэзідыума Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі, акадэміка  

Уладзіміра Рыгоравіча Гусакова 

 

Прывітальнае слова намесніка Дзяржаўнага сакратара Савета 

Бяспекі Рэспублікі Беларусь 

Уладзіміра Юр’евіча Арчакова 

 

Прывітальнае слова Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь 

Ігара Васільевіча Карпенкі 

 

Прывітальнае слова Міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь 

Аляксандра Мiкалаевiча Карлюкевiча 

 

Прывітальнае слова Міністра культуры Рэспублікі Беларусь 

Юрыя Паўлавіча Бондара 

 

Прывітальнае слова першага намесніка Міністра фінансаў 

Рэспублікі Беларусь Юрыя Міхайлавіча Селіверстава 

 

Прывітальнае слова намесніка начальніка Генеральнага штаба 

Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь па навуковай рабоце, 

палкоўніка Мікалая Яўгенавіча Бузіна 

 

Прывітальнае слова дырэктара Дэпартамента па архівах і 

справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь 

Віктара Іосіфавіча Кураша 
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Прывітальнае слова рэктара Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы 

Ірыны Фёдараўны Кітурка 

 

Приветственное слово директора Института российской истории 

Российской академии наук 

Юрия Александровича Петрова  

 

Приветственное слово директора Института истории Литвы 

Альвидаса Никжентайтиса 

 

Прывітальнае слова акадэміка-сакратара Аддзялення 

гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, члена-

карэспандэнта НАН Беларусі 

Аляксандра Аляксандравіча Кавалені 

 

Прывітанні гасцей кангрэса 
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ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ 
Інстытут гісторыі НАН Беларусі 

вул. Акадэмічная, 1; 4 паверх, канферэнц-зала 

17.10.2019 г.: 14.30 – 17.30 
 

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт, дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

(г. Мінск) 

«Інстытут гісторыі НАН Беларусі ў сістэме айчыннай 

гістарычнай навукі: дасягненні і перспектывы» 

 
Петров Юрий Александрович – доктор исторических 

наук, профессор, директор Института российской истории 

Российской академии наук (г. Москва, Российская Федерация) 

«Историческая наука и историческая память в 

современной России» 

 
Космач Вениамин Аркадьевич – доктор исторических 

наук, профессор, декан исторического факультета 

УО «Витебский государственный университет им. 

П.М. Машерова» (г. Витебск) 

«История как наука и память государств» 

 
Красноженова Елена Евгеньевна – доктор исторических 

наук, профессор кафедры общественных наук ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация); Кулик 

Сергей Владимирович – доктор исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой общественных наук ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) 

«Современная историческая наука: основные направления 

и перспективы развития» 
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Смехович Николай Владимирович – кандидат 

исторических наук, доцент, заведующий центром новой и 

новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси 

(г. Минск) 

«Концепция нации и белорусская национальная идея 

XXI века» 

 
Левко Ольга Николаевна – доктор исторических наук, 

профессор, заведующая центром археологии и древней истории 

Беларуси Института истории НАН Беларуси (г. Минск) 

«Новые открытия и направления в исследованиях центра 

археологии и древней истории Беларуси» 

 
Гигин Вадим Францевич – кандидат исторических наук, 

доцент, декан факультета философии и социальных наук 

УО «Белорусский государственный университет» (г. Минск) 

«Феномен государственности как предмет научного 

исследования» 

 
Миницкий Николай Иосифович – доктор исторических 

наук, профессор, профессор кафедры всеобщей истории и 

методики преподавания истории УО «Белорусский 

государственный университет им. М. Танка» (г. Минск) 

«Историческая наука: диалог когнитивных и социальных 

практик» 

 
Каваленя Аляксандр Аляксандравіч – доктар 

гістарычных навук, прафесар, акадэмік-сакратар Аддзялення 

гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, член-

карэспандэнт НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Гістарычная навука і адукацыя ў ХХІ ст.» 
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СЕКЦЫЯ 1 
БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ Ў ПЕРШАБЫТНУЮ ЭПОХУ, 

СЯРЭДНЯВЕЧЧА І РАННІ НОВЫ ЧАС. 
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 

вул. Акадэмічная, 1; 5 паверх, археалаг. музейная экспазіцыя 
18.10.2019 г. 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.30 

 

Мадэратары секцыі 
Ляўко Вольга Мікалаеўна, 

загадчык цэнтра археалогіі і старажытнай 
гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар; 
Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч, 

загадчык аддзела захавання і выкарыстання  
археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; 

Варонін Васіль Аляксеевіч, 
загадчык аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх 

вякоў і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

 
Выступленні з дакладамі 

Лакіза Вадзім Леанідавіч – кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Выратавальная (ахоўная) археалогія першабытных 
помнікаў Беларусі: асаблівасці развіцця ў XXI ст.» 

Лысенко Пётр Фёдорович – доктор исторических наук, 
профессор, главный научный сотрудник отдела археологии 
Средних веков и Нового времени Института истории НАН 
Беларуси (г. Минск) 

«Создание археологических музеев Беларуси» 

Ситдиков Айрат Габитович – член-корреспондент 
Академии наук Республики Татарстан, доктор исторических наук, 
начальник Обособленного структурного подразделения 
«Институт археологии им. А.Х. Халикова» ГНБУ «Академия 
наук Республики Татарстан» (г. Казань, Российская Федерация) 

«Археология Северной Евразии в исследованиях 
Института археологии Академии наук Республики Татарстан» 
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Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч – кандыдат гістарычных 
навук, загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Даследаванні аддзела археалогіі першабытнага 
грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі на сучасным 
этапе» 

Ліневіч Сяргей Барысавіч – магістр гістарычных навук, 
навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага 
грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Новае ў вывучэнні каменных шліфаваных вырабаў 
неаліту і бронзавага веку з тэрыторыі Беларусі» 

Чарняўскі Максім Міхайлавіч – кандыдат гістарычных 
навук, загадчык сектара неаліту і бронзавага веку аддзела 
археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (г. Мінск) 

«Да гісторыі адкрыцця і вывучэння паселішча Крывіна-1» 

Дубицкая Наталья Николаевна – кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник отдела 
археологии первобытного общества Института истории НАН 
Беларуси (г. Минск) 

«Культура Абидня Белорусского Поднепровья. Итоги 
исследования» 

Шадыра Вадзім Іосіфавіч – кандыдат гістарычнх навук, 
дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і 
выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (г. Мінск) 

«Да пытання гісторыі насельніцтва Беларусі ў кантэксце 
еўрапейскіх працэсаў ранняга сярэднявечча (археалагічны 
аспект)» 

Войтехович Андрей Вячеславович – кандидат 
исторических наук, заведующий отделом сохранения и 
использования археологического наследия Института истории 
НАН Беларуси (г. Минск) 

«Итоги исследования археологического комплекса на 
р. Менка и его округи» 

Клімаў Марат Васільевіч – кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і 
выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (г. Мінск) 

«Новыя дадзеныя аб помніках Полацкага Падзвіння па 
выніках археалагічных доследаў (2010–2019 гг.)» 
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Чараўко Віктар Уладзіміравіч – старшы выкладчык 
кафедры гісторыі і турызму УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт» 
(г. Наваполацк) 

«Сельскія могільнікі Беларускага Падзвіння ХIV–
ХVIII стст. (вынікі экспедыцый Полацкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта 2010–2019 гг.)» 

Медведев Александр Михайлович – кандидат 
исторических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела 
археологии первобытного общества Института истории НАН 
Беларуси (г. Минск) 

«Возникновение белорусов и формирование 
государственных образований Беларуси (некоторые 
дискуссионные вопросы в историографии)» 

Рычко Володимир Михайлович – член-корреспондент 
Национальной академии наук Украины, доктор исторических 
наук, профессор, главный научный сотрудник Института истории 
Украины НАН Украины (г. Киев, Украина) 

«Спорные проблемы образования Древнерусского 
государства» 

Іоў Алег Вільгельмавіч – кандыдат гістарычных навук, 
старшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў 
і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск); 
Мяцельскі Андрэй Анатольевіч – доктар гістарычных навук, 
дацэнт, загадчык аддзела гістарыяграфіі і метадаў гістарычнага 
даследавання Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Да пытання аб лакалізацыі Здзітава ХІ–XVI ст.» 

Дзярновіч Алег Іванавіч – кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік цэнтра ўсеагульнай 
гісторыі і міжнародных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(г. Мінск) 

«Ад Крэва да Кернава: абліччы Літвы ХІІ–ХІІІ ст.» 

Башкоў Аляксандр Аляксандравіч – кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі славянскіх 
народаў гістарычнага факультэта УА «Брэсцкі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна» (г. Брэст) 

«Практычнае выкарыстанне вынікаў археалагічных 
даследаванняў шляхецкіх сядзіб і рэзідэнцый XVI–XIX стст. на 
Берасцейшчыне» 
  

http://history.by/be/struktura-instituta/be/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE/
http://history.by/be/struktura-instituta/be/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE/
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Віцязь Сяргей Пятровіч – доктар гістарычных навук, 
намеснік дырэктара Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры НАН Беларусі (г. Мінск); Мядзведзева Вольга 
Уладзіміраўна – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы 
супрацоўнік Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі 
(г. Мінск); Дучыц Людміла Уладзіміраўна – кандыдат 
гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 
Беларусі (г. Мінск) 

«Даследаванне старажытнасцей Беларусі (XVI ст. – 20-я 
гады ХХ ст.)» 

Кошман Вадим Иванович – кандидат исторических наук, 
доцент, заведующий отделом археологии Средних веков и Нового 
времени Института истории НАН Беларуси (г. Минск) 

«Военная археология конфликтов Нового и Новейшего 
времени на территории Беларуси в свете археологических 
исследований начала XXI в.» 

Варонін Васіль Аляксеевіч – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, загадчык аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў 
і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Дзяржаўна-палітычны статус Вялікага Княства 
Літоўскага ва ўмовах уніі з Каралеўствам Польскім (канец XIV – 
сярэдзіна XVI ст.)» 

Голубеў Валянцін Фёдаравіч – доктар гістарычных 
навук, прафесар, загадчык цэнтра спецыяльных гістарычных 
навук і антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Устава на валокі» 1 красавіка 1557 г. – праграма 
сацыяльна-эканамічнага рэфармавання Вялікага Княства 
Літоўскага» 

Волкаў Мікалай Аляксандравіч – кандыдат гістарычных 
навук, навуковы супрацоўнік аддзела гiсторыi Беларусi Сярэднiх 
вякоў i пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(г. Мінск) 

«Да праблемы развіцця сеткі дарог на тэрыторыі 
Беларусі ў XIV–XVIII стст.» 
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Любая Алёна Аляксандраўна – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, прафесар кафедры гісторыка-культурнай 
спадчыны Беларусі ДУА «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай 
школы» (г. Мінск) 

«Татарскае землеўладанне ў XV – першай палове XVII 
стагоддзя: асноўныя паказчыкі і дынаміка змен» 

Мацук Андрэй Уладзіміравіч – кандыдат гістарычных 
навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі 
Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (г. Мінск) 

«Парламенцкае прадстаўніцтва Вялікага Княства 
Літоўскага на соймах Рэчы Паспалітай (1697–1733 гг.)» 

Кітурка Ірына Фёдараўна – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, рэктар УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
Я. Купалы», дактарант Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(г. Гродна) 

«Арганізацыя мытнай службы Вялікага Княства 
Літоўскага ў другой палавіне ХVIII ст.» 

Жлутка Аляксандр Анатолевіч – кандыдат філалагічных 
навук, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела крыніцазнаўства і 
археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Скарына і Лютэр: ці была сустрэча ў Вітэнбэргу?» 

Самусік Андрэй Фёдаравіч – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, дацэнт кафедры эканамічнай гісторыі 
УА «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт» (г. Мінск) 

«Постаць С. Рысінскага ў гісторыі пратэстанцкай 
адукацыі Беларусі ў канцы XVI – першай чвэрці XVII ст.» 

Аніпяркоў Вадзім Вадзімавіч – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік аддзела 
крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(г. Мінск) 

«Міхал Клеафас Агінскі: невядомыя старонкі біяграфіі»  
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СЕКЦЫЯ 2 
БЕЛАРУСЬ У КАНЦЫ XVIII – ПАЧАТКУ XXI СТ. 

Інстытут гісторыі НАН Беларусі  

вул. Акадэмічная, 1; 4 паверх, канферэнц-зала 

18.10.2019 г. 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.30 
 

Мадэратары секцыі 

Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч, 

загадчык цэнтра новай і навейшай гісторыі 

Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук; 

Унучак Андрэй Уладзіміравіч, 

загадчык аддзела гісторыі Беларусі 

Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук; 

Трубчык Алена Генадзьеўна, 

старшы навуковы супрацоўнік 

аддзела ваеннай гісторыі Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 

 
Выступленні з дакладамі 

Унучак Андрэй Уладзіміравіч – кандыдат гістарычных 
навук, загадчык аддзела гісторыі Беларусі Новага часу Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Гісторыя Беларусі канца XVIII – пачатку ХХ ст. у 
найноўшых даследаваннях вучоных Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі» 

Грачёв Николай Николаевич – краевед, литератор, 
переводчик (г. Минск) 

«Отражение бытовой среды населения Беларуси в 
мемуарах участников Наполеоновского похода в Россию 1812 г.» 

Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч – кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры паліталогіі 
УА «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт» (г. Мінск) 

«Продаж дзяржаўнай маёмасці ў губернях Беларусі як 
сродак папаўнення дзяржаўных даходаў у 1810–1814 гг.» 



18 

 

Сосна Уладзімір Аркадзевіч – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага 
часу і Сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта УА «Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт» (г. Мінск) 

«Урадавая аграрная палітыка на беларускіх землях у 
першай трэці XIX ст.» 

Анофранка Наталля Васільеўна – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі 
Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Штаты гарадской паліцыі ў першай трэці ХІХ ст. (на 
прыкладзе Віцебскай губерні)» 

Алексашина Галина Вячеславовна – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры экономической истории 
Института социально-гуманитарного образования 
УО «Белорусский государственный экономический университет» 
(г. Минск) 

«Материальное положение служащих почты и телеграфа 
в городах Беларуси в конце ХІХ – начале ХХ в.» 

Астаповіч Антон Уладзіміравіч – старшыня 
Рэспубліканскага савета Грамадскага аб’яднання «Беларускае 
добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры» 
(г. Мінск) 

«Да пытання тапаграфіі грузавых прыстаняў на 
ўнутраных водных шляхах Беларусі ў ХІХ – пачатку ХХ ст.» 

Восович Сергей Михайлович – кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры гуманитарных наук УО «Брестский 
государственный технический университет» (г. Брест) 

«Трансформация культурно-просветительской деятельности 
Минского Свято-Николаевского братства во второй половине XIX – 
начале XX в.» 

Ганчар Андрей Иванович – кандидат исторических наук, 
доцент, заведующий кафедрой экономической теории 
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
(г. Гродно) 

«История Виленской римско-католической епархиальной 
семинарии (конец XVIII  – начало ХХ в.)» 
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Главдель Марина Геннадьевна – магистрант 
УО «Гродненский госсударственный университет им. 
Я. Купалы» (г. Гродно) 

«Борьба с болезнями и эпидемиями в Гродненской губернии 
в конце ХІХ – начале XХ вв.» 

Мадатаў Радзівон Міхайлавіч – аспірант Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Гродзенскі губернскі сельскагаспадарчы савет: аналіз 
першых двух паседжанняў (па матэрыялах НГАБ у г. Гродна)» 

Воронич Татьяна Владимировна – кандидат 
исторических наук, доцент, доцент кафедры экономической 
истории УО «Белорусский государственный экономический 
университет» (г. Минск) 

«Городовые положения 1870 г. и 1892 г. в контексте 
модернизационных процессов в городах Беларуси второй 
половины ХІХ – начала ХХ в.» 

Щерба Татьяна Николаевна – аспирант исторического 
факультета УО «Белорусский государственный университет» 
(г. Минск) 

«Структура занятости почётных граждан Беларуси в 
конце XIX в. (по материалам Виленской и Витебской губерний)» 

Моторова Надежда Сергеевна – кандидат исторических 
наук, доцент, докторант кафедры истории Беларуси нового и 
новейшего времени исторического факультета УО «Белорусский 
государственный университет» (г. Минск) 

«Развитие системы социального страхования на 
территории белорусских губерний в начале XX в.» 

Гончаренко Кирилл Дмитриевич – сотрудник отдела 
истории Беларуси Нового времени Института истории НАН 
Беларуси (г. Минск) 

«Деятельность полиции по охране западной границы 
Российской империи в 1914–1915 гг.» 

Лазько Рыгор Рыгоравіч – доктар гістарычных навук, 
прафесар, прафесар кафедры ўсеагульнай гісторыі гістарычнага 
факультэта УА «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
Ф. Скарыны» (г. Гомель) 

«Дыялектыка сацыяльнага і нацыянальнага зместу ў 
рэвалюцыйным працэсе ў Беларусі (1917 г. – пачатак 1921 г.)» 
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Зубко Ольга Евгеньевна – кандидат исторических наук, 
докторант кафедры истории и культуры Украины Винницкого 
государственного педагогического университета им. 
М. Коцюбинского (г. Винница, Украина) 

«Национальные герои БНР» 

Каляда Іна Уладзіміраўна – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і паліталогіі 
УА «Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт» (г. Мінск) 

«Беларусізацыя 1920-х гг.: стварэнне савецкай сістэмы 
народнай адукацыі» 

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(г. Мінск) 

«Станаўленне і развіцё маладзёжных арганізацый 
Савецкай Беларусі ў 1921–1939 гг.» 

Кузюкович Анна Петровна – администратор 
Учреждения «Государственный музей истории белорусской 
литературы» (г. Минск) 

«Государственные меры по борьбе с беспризорностью, 
наркоманией и токсикоманией, как отклонениями от здорового 
образа жизни, в Советской Беларуси в 1920–1930-е гг.» 

Салаўянаў Андрэй Пятровіч – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(г. Мінск) 

«Сацыяльная палітыка Савецкай Беларусі ў 1920-х гг.» 

Дубовик Елена Александровна – кандидат исторических 
наук, преподаватель кафедры истории белорусской 
государственности ГУО «Белорусский национальный 
технический университет» (г. Минск) 

«Профсоюзное строительство в Советской Беларуси в 
1920–1930-е гг.» 

Елизаров Сергей Александрович – доктор исторических 
наук, профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных и 
правовых дисциплин УО «Гомельский государственный 
технический университет им. П.О. Сухого» (г. Гомель) 

«Механизм формирования состава местных органов 
государственной власти и управления БССР в 1919–1937 гг.» 

 



21 

 

Бараноўскі Аляксандр Віктаравіч – аспірант Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Беларускае пытанне ў Віцебскай губерні ў 1919–1923 гг.» 

Бабков Анатолий Михайлович – кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры всеобщей истории УО 
«Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» 
(г. Гомель) 

«Реэвакуация Себежским уездэваком беженцев Первой 
мировой войны в Прибалтийские республики (1921 г.)» 

Воронкова Ирина Юрьевна – старший научный 
сотрудник отдела военной истории Института истории НАН 
Беларуси (г. Минск) 

«Получение китайскими иммигрантами гражданства 
Белорусской ССР в конце 1920-х – начале 1930-х годов» 

Полетаева Наталья Ивановна – доктор исторических 
наук, доцент, заведующий кафедрой экономической истории 
Белорусского государственного экономического университета 
(г. Минск) 

«Частные предприниматели Белорусской ССР в 
кустарно-ремесленной промышленности в годы нэпа: 
национальный состав» 

Ермашкевич Григорий Иванович – кандидат 
исторических наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных 
дисциплин Института парламентаризма и предпринимательства 
(г. Минск) 

«Кулак и кулачество в политике большевистского 
руководства в послеоктябрьский период (октябрь 1917–
1929 гг.)» 

Гарматны Віталь Пятровіч – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт кафедры паліталогіі і эканомікі, прарэктар па 
выхаваўчай працы Інстытута парламентарызму і 
прадпрымальніцтва (г. Мінск) 

«Сялянскае прадпрымальніцтва ў Заходняй Беларусі ў 
1921–1939 гг.» 
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Даркович Александр Леонидович – кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник Брестского 
регионального центра социально-экономических исследований 
ГНУ «Научно-исследовательский экономический институт 
Министерства экономики Республики Беларусь» (г. Брест) 

«Города Западной Беларуси в межвоенный период: роль и 
функции в социально-экономической и культурной жизни 
региона» 

Вавренюк Ирина Ильинична – преподаватель 
ГУО «Брестский государственный музыкальный колледж им. 
Р. Ширмы» (г. Брест) 

«Социально-экономическая активность евреев Западной 
Беларуси (1921–1939 гг.)» 

Шабельцев Сергей Васильевич – кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и 
права Академии МВД Республики Беларусь (г. Минск) 

«Причины эмиграции белорусов из ІІ Речи Посполитой» 

Трубчык Алена Генадзьеўна – кандыдат гістарычных 
навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела ваеннай гісторыі 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Беларуская школьная справа ў Сярэдняй Літве» 

Слука Надзея Міхайлаўна – загадчык сектара 
абслугоўвання чытальнай залы аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў 
Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН 
Беларусі, саіскальнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Палітычны пераслед беларускамоўнага перыядычнага 
друку ў Польскай Рэспубліцы ў міжваенны перыяд» 

Агееў Аляксандр Рыгоравіч – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, прафесар кафедры археалогіі і спецыяльных 
гістарычных дысцыплін УО «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя А.А. Куляшова» (г. Магілёў) 

«Метады фарміравання і ўдасканалення кадравага 
патэнцыялу прамысловасці ў 1956–1970 гг. як фактар 
умацавання беларускай дзяржаўнасці ў форме БССР» 
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Пушкін Ігар Аляксандравіч – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, дацэнт кафедры гуманітарных дысцыплін 
УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт харчавання», дактарант 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Магілёў) 

«Выкарыстоўванне замежных спецыялістаў пры 
фарміраванні прамысловага патэнцыялу ўсходніх рэгіёнаў БССР 
(1970–1980-я гг.)» 

Лисовская Татьяна Витальевна – кандидат 
исторических наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных 
наук УО «Брестский государственный технический университет» 
(г. Брест) 

«Взаимодействие протестантских общин с 
западнобелорусским обществом в 1-й пол. ХХ в. в контексте 
социальной концепции протестантизма» 

Панченко Андрей Владимирович – кандидат 
исторических наук, доцент, доцент кафедры истории белорусской 
государственности УО «Белорусский национальный технический 
университет» (г. Минск) 

«Вехи политической истории: преобразование 
государства (к 35-летию «Перестройки»)» 

Старостенко Виктор Владимирович – кандидат 
философских наук, доцент, профессор кафедры философии 
УО «Могилёвский государственный университет им. 
А.А. Кулешова» (г. Могилёв) 

«Республика Беларусь в религиозном измерении на 
современном этапе общественного развития» 

Сушко Виктория Владимировна – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры гуманитарных наук, 
начальник отдела воспитательной работы с молодёжью 
УО «Брестский государственный технический университет» 
(г. Брест) 

«Право и религия в Республике Беларусь: особенности 
формирования законодательства» 

Франскевич Регина Ивановна – магистрант факультета 
истории, коммуникации и туризма УО «Гродненский 
государственный университет им. Я. Купалы» (г. Гродно) 

«Роль клубов и домов культуры в национально-культурном 
развитии Вороновского района (1990–2016 гг.)» 
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Щавелева Марина Викторовна – кандидат медицинских 
наук, доцент, заведующий кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования» (г. Минск); Глинская Татьяна 
Николаевна – кандидат медицинских наук, доцент, ученый 
секретарь ГУ «Республиканский научно-практический центр 
пульмонологии и фтизиатрии» (г. Минск); Вальчук Эдуард 
Антонович – доктор медицинских наук, профессор, профессор 
кафедры общественного здоровья и здравоохранения 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования» (г. Минск); Терехович Татьяна Ивановна – 
кандидат медицинских наук, доцент, заведующий лабораторией 
организационных технологий первичной медицинской помощи 
ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских 
технологий, информатизации, управления и экономики 
здравоохранения» (г. Минск); Стреха Сергей Николаевич – 
начальник отдела медицинской статистики и мониторинга 
здоровья населения ГУ «Республиканский научно-практический 
центр медицинских технологий, информатизации, управления и 
экономики здравоохранения» (г. Минск) 

«О развитии и реализации принципа доступности 
медицинской помощи в Республике Беларусь» 

Жилинский Марат Геннадьевич – кандидат 
исторических наук, доцент, ректор ГУО «Институт подготовки 
научных кадров НАН Беларуси» (г. Минск) 

«Формирование единой информационно-образовательной 
среды Союзного государства Беларуси и России» 

Лойка Аляксандр Іванавіч – доктар філасофскіх навук, 
прафесар, загадчык кафедры філасофскіх вучэнняў 
УА «Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт» (г. Мінск) 

«Генезiс беларускай нацыi ў XIX стагоддзi» 
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СЕКЦЫЯ 3 
БЕЛАРУСЬ У ВОЙНАХ І ВАЕННЫХ КАНФЛІКТАХ 

ХІХ – ХХ СТСТ. 

Цэнтральная навуковая бібліятэка НАН Беларусі імя Я. Коласа 

г. Мінск, вул. Сурганава, 15; зала рэдкай кнігі (пакой 601) 

18.10.2019 г. 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.30 
 

Мадэратары секцыі 
Літвін Аляксей Міхайлавіч, 

доктар гістарычных навук, прафесар, 
загадчык аддзела ваеннай гісторыі Беларусі 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 
Новікаў Сяргей Яўгеньевіч, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
загадчык кафедры гісторыі, сусветнай 

культуры і турызму УА «Мінскі дзяржаўны 
лінгвістычны ўніверсітэт»; 

Крыварот Анатоль Аляксеевіч, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 

вядучы навуковы супрацоўнік аддзел ваеннай 
гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 

 
Выступленні з дакладамі 

Літвін Аляксей Міхайлавіч – доктар гістарычных навук, 
прафесар, загадчык аддзела ваеннай гісторыі Беларусі Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Даследаванні праблем гісторыі Беларусі перыяду Першай 
і Другой сусветных войнаў у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі: 
вынікі і перспектывы» 

Кузнецова-Тимонова Александра Владимировна – 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела 
военной истории Института истории НАН Беларуси (г. Минск) 

«Белорусский след на полях англо-бурской войны (1899–
1902 гг.): Алексей Вандам» 
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Старостенко Элеонора Викторовна – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории Беларуси и 
восточных славян УО «Могилёвский государственный 
университет им. А.А. Кулешова» (г. Могилёв) 

«Культовая деятельность православного военного 
духовенства на Западном фронте в годы Первой мировой войны 
(на примере госпитального духовенства)» 

Бароўская Вольга Мікалаеўна – кандыдат гістарычных 
навук, старшы навуковы супрацоўнік цэнтра гісторыі геапалітыкі 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Практыка заложніцтва падчас польска-савецкай вайны 
1919–1920 гг.» 

Пашкович Елена Иосифовна – кандидат исторических 
наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории 
УО «Брестский государственный университет им. 
А.С. Пушкина» (г. Брест) 

«Деятельность иностранных гуманитарных миссий на 
белорусских территориях в 1919 –1920-е гг.» 

Сосонкина Валентина Фёдоровна – ведущий специалист 
организационно-фармацевтического отдела, председатель клуба 
по истории фармации РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» (г. Минск); 
Шаффер-Конрой Мэри, доктор наук, профессор истории 
Университета штата Колорадо (г. Денвер, Соединённые Штаты 
Америки) 

«Деятельность Американской администрации помощи в 
Беларуси в 1922–1923 годы: поставка лекарственных средств и 
медицинских предметов» 

Валаханович Игорь Александрович – кандидат 
исторических наук, доцент, главный советник Белорусского 
института стратегических исследований (г. Минск) 

«К вопросу о нейтрализации антисоветского подполья на 
территории Беларуси в конце 1930-х – начале 1950-х гг. как 
факторе укрепления национально-государственной 
идентичности» 
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Кривчиков Владислав Михайлович – кандидат 
исторических наук, доцент, профессор кафедры тылового 
обеспечения УО «Гродненский государственный университет им. 
Я. Купалы» (г. Гродно) 

«Организация мобилизационных поставок транспорта 
войскам Белорусского военного округа накануне Великой 
Отечественной войны (на примере Логойского района Минской 
области)» 

Благов Сергей Викторович – старший преподаватель 
кафедры истории ФГБОУ ВО «Калининградский 
государственный технический университет» (г. Калининград, 
Российская Федерация) 

«Поляки в советском подполье Беларуси по списку 
партизан польской национальности БШПД» 

Казлова Святлана Леанідаўна – кандыдат гістарычных 
навук (г. Мінск) 

«Планы нарвежскіх і галандскіх нацыстаў па аграрнай 
каланізацыі Заходняй Беларусі (1941–1944 гг.)» 

Богданова Анна Павловна – магистр исторических наук 
(г. Минск) 

«Лагерь Малый Тростенец: 75 лет трагедии» 

Пушкаренко Елена Анатольевна – кандидат 
исторических наук, доцент, доцент кафедры гуманитарных 
дисциплин Старооскольского технологического института 
им. А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский технологический университет «МИСиС» 
(г. Старый Оскол, Российская Федерация) 

«Некоторые аспекты антисоветской пропаганды 
германских оккупационных властей на территории Генерального 
округа Беларусь в 1941–1944 гг.» 

Крыварот Анатоль Аляксеевіч – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік аддзел ваеннай 
гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Удзел воінаў-беларусаў і ўраджэнцаў Беларусі ў 
вызваленні Малдовы ад германскіх войск і іх сатэлітаў (сакавік – 
жнівень 1944 г.)» 
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Николаева Ирина Владимировна – кандидат 
исторических наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей 
истории и мировой культуры УО «Витебский государственный 
университет им. П.М. Машерова» (г. Витебск); Новікаў Сяргей 
Яўгеньевіч – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык 
кафедры гісторыі, сусветнай культуры і турызму УА «Мінскі 
дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт» (г. Мінск) 

«Малавядомыя старонкі гісторыі вызвалення Беларусі 
напярэдадні правядзення аперацыі «Баграціён» 

Терентьев Вячеслав Олегович – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры Отечественной истории, политологии и 
социологии, заведующий музеем Государственного университета 
морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова (г. Санкт-
Петербург, Российская Федерация) 

«Армейская артиллерия во Второй Витебской операции 
(3–16 февраля 1944 г.) на примере 166-го гвардейского пушечного 
артиллерийского полка» 

Пилипович Виталий Юрьевич – старший преподаватель 
кафедры истории славянских народов исторического факультета 
УО «Брестский государственный университет 
им. А.С. Пушкина» (г. Брест) 

«Репатрианты-остарбайтеры Второй мировой войны на 
Брестчине в первые послевоенные годы: характеристики, 
социальная адаптация» 

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); Зданович Владимир 
Васильевич – доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории Беларуси УО «Брестский 
государственный университет им. А.С. Пушкина» (г. Брест); 
Савчук Татьяна Петровна – кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры истории Беларуси УО «Брестский 
государственный университет им. А.С. Пушкина» (г. Брест) 

«Историки в диалоге: опыт реализации российско-
белорусского проекта «Память о Великой Отечественной войне: 
направления, тенденции, практики мемориализации в Беларуси и 
России» 
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Корсак Алеся Иосифовна – кандидат исторических наук, 
доцент, заведующий кафедрой истории и туризма УО «Полоцкий 
государственный университет» (г. Новополоцк) 

«Места памяти» периода Великой Отечественной войны 
на территории Беларуси: классификация и идентификация» 

Милач Татьяна Михайловна – кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры всеобщей истории УО «Брестский 
государственный университет им. А.С. Пушкина» (г. Брест) 

«Организация и осуществление поисковой работы в 
Республике Беларусь во втором десятилетии ХХI в.» 

Стрелец Михаил Васильевич – доктор исторических 
наук, профессор, профессор кафедры гуманитарных наук 
УО «Брестский государственный технический университет» 
(г. Брест) 

«К вопросу о возможности применения в Республике 
Беларусь зарубежного опыта награждения участников войн и 
военных конфликтов»  
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СЕКЦЫЯ 4 
УСЕАГУЛЬНАЯ ГІСТОРЫЯ. 

МІЖНАРОДНЫЯ АДНОСІНЫ 

Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей 

Я. Коласа ў Мінску (вул. Акадэмічная, 5) 

18.10.2019 г. 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.30 
 

Мадэратары секцыі 
Тугай Уладзімір Васільевіч, 

доктар гістарычных навук, прафесар, 
загадчык цэнтра ўсеагульнай гісторыі і міжнародных 

адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 
Сямёнава Людміла Мікалаеўна, 

доктар гістарычных навук, прафесар, 
прафесар кафедры гісторыі беларускай 

дзяржаўнасці УА «Беларускі нацыянальны 
тэхнічны ўніверсітэт»; 

Жылінская Ірына Уладзіміраўна, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
загадчык цэнтра гісторыі геапалітыкі 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 
 

Выступленні з дакладамі 

Тугай Уладзімір Васільевіч – доктар гістарычных навук, 

прафесар, загадчык цэнтра ўсеагульнай гісторыі і міжнародных 

адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск); Крэнт 

Дзмітрый Аляксандравіч – аспірант Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі (г. Мінск) 

«Даследаванне нацыянальных меншасцей у Беларусі: 

праблемы тэрміналогіі» 

Гур Артём Николаевич – аспирант исторического 

факультета УО «Белорусский государственный университет» 

(г. Минск) 

«Вопрос будущего Римской республики во «Всеобщей 

истории» Полибия» 
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Козленко Алексей Владимирович – кандидат 
исторических наук, доцент, доцент кафедры истории древнего 
мира и средних веков исторического факультета 
УО «Белорусский государственный университет» (г. Минск) 

«Разрешил ли Септимий Север римским солдатам 
жениться?» 

Евтухов Игорь Орестович – доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры истории древнего мира и средних 
веков исторического факультета УО «Белорусский 
государственный университет» (г. Минск) 

«Древнегерманская парадигма восприятия пространства: 
готы» 

Ярошенко Александра Артуровна – магистрант 
исторического факультета УО «Брестский государственный 
университет им. А.С. Пушкина» (г. Брест) 

«Взаимоотношения скандинавского региона и белорусских 
земель в IX – ХІ вв. на основании данных археологических 
исследований» 

Мазарчук Дмитрий Валерьевич – кандидат 
исторических наук, доцент, проректор по научной и 
методической работе ГУО «Институт подготовки научных кадров 
НАН Беларуси» (г. Минск) 

«Дипломатическая история раннего Нового времени: 
достижения и новые перспективы» 

Ерохин Владимир Николаевич – доктор исторических 
наук, доцент, заведующий кафедрой социальных и гуманитарных 
наук ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный 
университет» (г. Магадан, Российская Федерация) 

«Новистика в Институте истории НАН Беларуси и 
российское научно-образовательное пространство» 

Семёнова Людмила Николаевна – доктор исторических 
наук, профессор, профессор кафедры истории белорусской 
государственности ГУО «Белорусский национальный 
технический университет» (г. Минск) 

«Аграрное противостояние Британской и Российской 
империй в ХIХ – начале ХХ вв.» 
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Ляхоўскі Уладзімір Віктаравіч – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, дацэнт кафедры мытнай справы факультэта 
міжнародных адносін УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт» 
(г. Мінск) 

«Беларускае пытанне ў Лізе Нацый ў 1920-я – 1930-я гады» 

Загідулін Аляксей Мікалаевіч – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і 
спецыяльных гістарычных дысцыплін факультэта гісторыі, 
камунікацыі і турызму УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
Я. Купалы» (г. Гродна) 

«Канстытуцыйна-прававы статус беларусаў у 
міжваеннай Польшчы: асаблівасці фарміравання» 

Крывуць Віталь Іванавіч – кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін 
УА «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт» (г. Баранавічы) 

«Маладзёжная палітыка польскіх улад на тэрыторыі 
Заходняй Беларусі ў святле выканання ўмоў Рыжскага міру» 

Суржик Дмитрий Викторович – кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Центра истории войн и 
геополитики Института всеобщей истории РАН (г. Москва, 
Российская Федерация) 

«Германо-польское сотрудничество в 1934–1939 гг.» 

Вялікі Анатоль Фёдаравіч – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, загадчык кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх 
народаў УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя 
М. Танка» (г. Мінск) 

«Беларуска-польскія двухбаковыя ўзаемаадносіны ў 1944–
1959 гг.» 

Бущик Василий Васильевич – доктор политических 
наук, профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин УО «Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка» (г. Минск); Бущик Галина Петровна 
– кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
экономической истории, УО «Белорусский государственный 
экономический университет» (г. Минск) 

«Развитие внешнеэкономических связей Республики 
Беларусь в 2000–2015 гг.» 
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Грос Алена Пятроўна – кандыдат гістарычных навук, 
старшы навуковы супрацоўнік цэнтра ўсеагульнай гісторыі і 
міжнародных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Дзейнасць Дэпартамента па гуманітарнай дапамозе пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь у 1990-я гг.» 

Жилинская Ирина Владимировна – кандидат 
исторических наук, доцент, заведующий центром истории 
геополитики Института истории НАН Беларуси (г. Минск) 

«Международное гуманитарное сотрудничество как 
фактор формирования внешнего имиджа Беларуси: актуальные 
направления исследований» 

Александрович Елена Александровна – научный 
сотрудник центра всеобщей истории и международных 
отношений Института истории НАН Беларуси (г. Минск) 

«Республика Казахстан во внешней политике Республики 
Беларусь» 

Кручковский Тадеуш Тадеушевич – доктор 
исторических наук, доцент, профессор кафедры всеобщей и 
славянской истории факультета истории, коммуникации и 
туризма УО «Гродненский государственный университет им. 
Я. Купалы» (г. Гродно); Герасимчик Виолетта Викторовна – 
магистрант кафедры всеобщей и славянской истории факультета 
истории, коммуникации и туризма УО «Гродненский 
государственный университет им. Я. Купалы» (г. Гродно) 

«Белорусско-польские отношения в контексте польского 
национального меньшинства (начало 90-х годов ХХ века)» 

Косов Александр Петрович – кандидат исторических 
наук, доцент, заведующий аспирантурой, доцент кафедры 
всеобщей истории и мировой культуры УО «Витебский 
государственный университет им. П.М. Машерова» (г. Витебск) 

«Развитие белорусско-российских отношений в условиях 
трансформации региональной системы безопасности в Европе» 

Бурик Елена Алексеевна – кандидат исторических наук, 
декан исторического факультета УО «Брестский 
государственный университет им. А.С. Пушкина» (г. Брест) 

«Народная дипломатия как механизм приграничного 
взаимодействия Беларуси с сопредельными странами» 

Пивоварчик Сергей Аркадьевич – доктор исторических 
наук, доцент, заведующий кафедрой истории Беларуси, 
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археологии и специальных исторических дисциплин факультета 
истории, коммуникации и туризма УО «Гродненский 
государственный университет им. Я. Купалы» (г. Гродно) 

«Историческое наследие как фактор культурной 
безопасности приграничного региона (по материалам проектов 
трансграничного сотрудничества)» 

Ярмусик Эдмунд Станиславович – доктор исторических 
наук, профессор, профессор кафедры истории Беларуси, 
археологии и специальных исторических дисциплин истории, 
коммуникации и туризма УО «Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы» (г. Гродно) 

«Развитие малого приграничного движения на 
Гродненщине как фактор укрепления международных связей 
республики» 

Валодзькін Андрэй Аляксандравіч – кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік цэнтра 
гісторыі геапалітыкі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Да праблемы Балтыйскага адзінства: гісторыя і 
сучаснасць» 

Ларионов Денис Геннадьевич – кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры новой и новейшей истории 
исторического факультета УО «Белорусский государственный 
университет» (г. Минск) 

«Издательская деятельность католиков-
традиционалистов в Республике Беларусь» 

Крывашэй Дзмітрый Антонавіч – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, вучоны сакратар Беларускага навукова-даследчага 
цэнтра электроннай дакументацыі (г. Мінск) 

«Міжнароднае супрацоўніцтва дзяржаўных архіўных 
устаноў Рэспублікі Беларусь» 
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СЕКЦЫЯ 5 
СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ ГІСТАРЫЧНЫЯ НАВУКІ.  

ГІСТОРЫЯ НАВУКІ І ВЫКЛАДАННЯ 

Цэнтральная навуковая бібліятэка НАН Беларусі імя Я. Коласа 

г. Мінск, вул. Сурганава, 15; канферэнц-зала (пакой 110) 

18.10.2019 г. 10.00 – 13.00; 14.00 – 17.30 
 

Мадэратары секцыі 

Голубеў Валянцін Фёдаравіч, 

доктар гістарычных навук, прафесар, 

загадчык цэнтра спецыяльных гістарычных 

навук і антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 

Здановіч Уладзімір Васільевіч, 

доктар гістарычных навук, прафесар, 

загадчык кафедры гісторыі Беларусі УА 

«Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна»; 

Снапкоўскі Уладзімір Еўдакімавіч, 

доктар гістарычных навук, прафесар, 

прафесар кафедры міжнародных 

адносін факультэта міжнародных 

адносін УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт». 

 
Выступленні з дакладамі 

Голубеў Валянцін Фёдаравіч – доктар гістарычных 

навук, прафесар, загадчык цэнтра спецыяльных гістарычных 

навук і антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Цэнтр спецыяльных гістарычных навук і антрапалогіі – 

дасягненні і перспектывы» 

Божанов Владимир Александрович – доктор 

исторических наук, профессор, профессор кафедры истории 

белорусской государственности ГУО «Белорусский 

национальный технический университет» (г. Минск) 

«Корни и крона современной исторической науки» 
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Филатова Елена Николаевна – кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотрудник отдела истории Беларуси 
Нового времени Института истории НАН Беларуси (г. Минск) 

«Понятие «повседневности» в современной 
историографии» 

Дулов Анатолий Николаевич – кандидат исторических 
наук, доцент, заведующий кафедрой истории Беларуси 
УО «Витебский государственный университет им. 
П.М. Машерова» (г. Витебск) 

«Женская история в Республике Беларусь: результаты и 
перспективы исследований» 

Котаў Альберт Іосіфавіч – кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, адказны сакратар Рэспубліканскай камісіі па 
патрыятычнаму выхаванню моладзі БГАВ, старшыня Савета 
ветэранаў гістарычнага факультэта УА «Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт» (г. Мінск) 

«Дзеці вайны: тэарэтыка-метадалагічны і практыка-
арыентаваныя праблемы» 

Нестерович Юрий Владимирович – кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник Центра 
исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН 
Беларуси (г. Минск) 

«Интенсивное развитие теоретического 
источниковедения и археографии: междисциплинарная проекция 
формирования терминосистем и базисного понятийного 
аппарата» 

Зянюк Раіса Уладзіміраўна – кандыдат гістарычных 
навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела гістарыяграфіі і 
метадаў гістарычнага даследавання Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (г. Мінск) 

«Праблемы канфесійнай тэрміналогіі ў сучаснай 
беларускай гістарыяграфіі» 

Цымбал Аляксандр Георгіевіч – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі, сусветнай культуры і 
турызму УА «Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт» 
(г. Мінск) 

«Да пытання аб навуковых падыходах польскай 
гістарыяграфіі гісторыі Беларусі» 
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Карев Дмитрий Владимирович – доктор исторических 
наук, профессор, профессор факультета искусств и дизайна, 
директор Центра междисциплинарных исследований диаспор и 
зарубежного белорусоведения УО «Гродненский 
государственный университет им. Я. Купалы» (г. Гродно); 
Дудько Анастасия Дмитриевна – кандидат исторических наук, 
магистр филологических наук, доцент кафедры английской 
филологии филологического факультета УО «Гродненский 
государственный университет им. Я. Купалы» (г. Гродно) 

«Проблемы изучения истории Великого Княжества 
Литовского и Беларуси в западноевропейской историографии 
новейшего времени» 

Любы Андрэй Уладзіміравіч – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага 
часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта УА «Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт» (г. Мінск) 

«Эпоха Ягелонаў у айчынным нацыянальным наратыве» 

Мікалаева Людміла Віктараўна – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, загадчык кафедры гуманітарных дысцыплін УА 
«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і 
радыёэлектронікі» (г. Мінск) 

«Уздзеянне канфесійнага фактару на знешнюю палітыку 
Вялікага Княства Літоўскага ў канцы XIV – сярэдзіне XVI ст.: 
адлюстраванне пытання ў расійскай гістарыяграфіі ХІХ ст.» 

Сурскі Ягор Дзмітрыевіч – навуковы супрацоўнік 
аддзела археаграфіі і крыніцазнаўства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (г. Мінск) 

«Слонімскі кафенгаўз: сведчанні дакументаў другой 
паловы XVIII ст.» 

Васілюк Наталля Іванаўна – студэнтка 4-га курса 
факультэта гісторыі, камунікацыі і турызму УА «Гродзенскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы» (г. Гродна) 

«Характарыстыка літаратуры па гісторыі жыцця двара 
апошняга караля польскага і вялікага князя літоўскага 
Станіслава Аўгуста Панятоўскага» 
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Мядзведзеў Кірыл Аляксандравіч – магістр гістарычных 
навук, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і 
выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (г. Мінск) 

«Мяшчанства беларускіх земляў (1760-х – 1790-х гг.): 
гістарыяграфія даследавання» 

Новік Наталля Яўгенаўна – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі 
Беларусі Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Адукацыя ў Беларусі ў другой палове XIX – пачатку 
XX ст.: праблемы і перспектывы сучаснай гістарыяграфіі» 

Бруханчик Екатерина Анатольевна – кандидат 
исторических наук, главный специалист юридического 
управления ОАО «Промагролизинг» (г. Минск) 

«Источники по восточнославянской историографии 
кредитно-финансовой системы Российской империи второй 
половины XIX – начала XX века» 

Бондаренко Константин Михайлович – доктор 
исторических наук, профессор, профессор кафедры истории 
Беларуси и восточных славян УО «Могилёвский 
государственный университет им. А.А. Кулешова» (г. Могилёв) 

«Современная отечественная историография 
монархического движения в Российской империи и на 
территории Беларуси в начале XX века» 

Трубчык Павел Анатольевіч – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх 
народаў УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М. 
Танка» (г. Мінск) 

«Дзейнасць польскіх палітычных партый на тэрыторыі 
Беларусі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст.: айчынная гістарыяграфія 
праблемы» 

Дубовик Александр Константинович – кандидат 
исторических наук, доцент, доцент кафедры истории белорусской 
государственности ГУО «Белорусский национальный 
технический университет» (г. Минск) 

«Историография истории профсоюзного движения 
Беларуси» 

Вабішчэвіч Аляксандр Мікалаевіч – доктар гістарычных 
навук, прафесар, загадчык кафедры гісторыі славянскіх народаў 
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гістарычнага факультэта УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
А.С. Пушкіна» (г. Брэст) 

«Заходняя Беларусь у складзе Польшчы (1921–1939 гг.): 
канцэптуальныя пазіцыі айчыннай гістарычнай навукі» 

Крюковский Владимир Дмитриевич – кандидат 
исторических наук, доцент, докторант кафедры истории Беларуси 
нового и новейшего времени исторического факультета УО 
«Белорусский государственный университет» (г. Минск) 

«Подготовка молодежи к защите Родины в БССР (1919 – 
июнь 1941): историография проблемы» 

Здановіч Уладзімір Васільевіч – доктар гістарычных 
навук, прафесар, загадчык кафедры гісторыі Беларусі 
УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна» (г. Брэст) 

«Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны: дасягненні і 
задачы беларускай гістарыяграфіі» 

Козак Кузьма Іванавіч – кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістарычнага факультэта 
УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт» (г. Мінск) 

«Дыскусіі і канцэпцыі аб германскай акупацыі Беларусі і яе 
выніках (1941–1944 гг.)» 

Савіч Аляксандр Аляксандравіч – кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі славянскіх 
народаў УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна» 
(г. Брэст) 

«Ветэраны КПЗБ у гістарыяграфіі гісторыі Заходняй 
Беларусі другой паловы 1950-х – 1980-х гг.» 

Доўнар Аляксандр Барысавіч – кандыдат гістарычных 
навук, загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск). 

«Крыніцы па фінансава-гаспадарчай дзейнасці 
магістратаў гарадоў Беларусі другой паловы XVII–XVIII ст.» 

Палтаржыцкая Надзея Мікалаеўна – навуковы 
супрацоўнік аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Патэнцыял магістрацкіх кніг як крыніц па гісторыі 
самакіравання горада» 

Лудзіч Андрэй Раманавіч – магістр гістарычных навук, 
аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу 
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гістарычнага факультэта УА «Беларусі дзяржаўны ўніверсітэт» 
(г. Мінск) 

«Крыніцы вывучэння гісторыі павятовай адміністрацыі 
на тэрыторыі Беларусі (1861–1914 гг.)» 

Даўгач Таццяна Валянцінаўна – кандыдат гістарычных 
навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела гістарыяграфіі і 
метадаў гістарычнага даследавання Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (г. Мінск) 

«Скаргі і прашэнні сялян беларуска-літоўскіх губерняў 
1861–1917 гг. як гістарычныя крыніцы» 

Николаева Ирина Владимировна – кандидат 
исторических наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей 
истории и мировой культуры УО «Витебский государственный 
университет им. П.М. Машерова» (г. Витебск) 

«Повседневность женщин Беларуси в годы Великой 
Отечественной войны: источниковедческий аспект» 

Гугнюк Аксана Аляксандраўна – магістрант кафедры 
ўсеагульнай гісторыі УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
А.С. Пушкіна» (г. Брэст) 

«Праблема традыцыйнай дзявочай штодзённасці ў 
сучаснай беларускай гістарыяграфіі» 

Сілава Святлана Уладзіміраўна – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, загадчык кафедры сучасных тэхналогій 
даўніверсітэцкай адукацыі, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, 
археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін 
УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы» 
(г. Гродна) 

«Метадалагічныя падыходы і крыніцы да вывучэння 
дзейнасці праваслаўных прыходаў БССР у другой палове ХХ ст.» 

Сыцько Кірыл Валер’евіч – малодшы навуковы 
супрацоўнік Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі 
(г. Мінск) 

«Парафіяльныя хронікі ХХ ст. рымска-каталіцкага 
касцёла як форма трансляцыі рэлігійнай ідэнтычнасці» 
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Абухава Алена Мікалаеўна – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і 
спецыяльных гістарычных дысцыплін факультэта гісторыі, 
камунікацыі і турызму УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
Я. Купалы» (г. Гродна) 

«Часопіс «Байрам. Татары на зямлі Беларусі» як крыніца 
па гісторыі беларускіх татар» 

Шаўчук Ігар Іванавіч – доктар гістарычных навук, 
дацэнт, прафесар кафедры ўсеагульнай гісторыі гістарычнага 
факультэта УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
А.С. Пушкіна» (г. Брэст) 

«Час стварэння Інбелкульта: паноўная канцэпцыя» 

Чикалова Ирина Ромуальдовна – доктор исторических 
наук, профессор, профессор кафедры всеобщей истории и 
методики преподавания истории УО «Белорусский 
государственный педагогический университет им. М. Танка» 
(г. Минск) 

«В поисках преемственности: об истоках белорусской 
научной традиции в изучении зарубежной истории» 

Кандыбович Сергей Львович – доктор психологических 
наук, профессор, академик РАО, председатель Федеральной 
национально-культурной автономии белорусов России 
(г. Москва, Российская Федерация); Разина Татьяна 
Валерьевна – доктор психологических наук, доцент, профессор 
РАО, главный аналитик отдела перспективных научных 
исследований ФГБУ «Российская академия образования» 
(г. Москва, Российская Федерация) 

«История развития психологической науки в Беларуси» 

Вальчук Эдуард Антонович – доктор медицинских наук, 
профессор, профессор кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования» (г. Минск) 

«Становление и развитие первичной медико-санитарной 
помощи в Беларуси (XVI – начало XX вв.)» 

Луцкая Ирина Константиновна – доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой терапевтической 
стоматологии УО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования» (г. Минск) 

«История становления и развития теории систем» 
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Матвейчык Дзмітрый Часлававіч – кандыдат 
гістарычны навук, загадчык аддзела публікацыі дакументаў 
Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (г. Мінск) 

«Вобраз віленскага генерал-губернатара Міхаіла 
Мураўёва ў расійскай дарэвалюцыйнай гістарыяграфіі» 

Шимукович Сергей Фадеевич – кандидат исторических 
наук, доцент, профессор кафедры историко-культурного 
наследия Беларуси ГУО «Республиканский институт высшей 
школы» (г. Минск) 

«Историки – уроженцы белорусского региона в 
российских императорских университетах в XIX – начале XX вв. 
(профессиональные интересы, достижения, идентичности)» 

Іофе Эмануіл Рыгоравіч – доктар гістарычных навук, 
прафесар, прафесар кафедры сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя 
М. Танка» (г. Мінск) 

«Зіновій Капыскі як крыніцазнаўца і археограф» 

Гулак Настасся Анатольеўна – кандыдат філалагічных 
навук, дацэнт кафедры рэжысуры абрадаў і свят факультэта 
традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва 
УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» 
(г. Мінск) 

«М. Грынблат у кантэксце гісторыі беларускай савецкай 
фалькларыстыкі» 

Жук Сергей Александрович – магистрант кафедры 
всеобщей истории УО «Брестский государственный университет 
им. А.С. Пушкина» (г. Брест) 

«Оценка общественно-политических идей Ф. Богушевича 
в советской историографии (на примере второго издания 
«Истории БССР» и «Очерков по истории философской и 
общественно-политической мысли народов СССР»)» 

Белозорович Виктор Александрович – кандидат 
исторических наук, доцент, заместитель декана факультета 
истории, коммуникации и туризма УО «Гродненский 
государственный университет им. Я. Купалы» (г. Гродно) 

«Подготовка пятитомной «Истории БССР» 
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Глеб Марина Владимировна – кандидат исторических 
наук, доцент, старший научный сотрудник Центрального 
научного архива НАН Беларуси (г. Минск) 

«Становление белорусской академической науки» 

Марозаў Сяргей Паўлавіч – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, дацэнт факультэта журналістыкі УА «Гродзенскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы» (г. Гродна) 

«Вялікае Княства Літоўскае у гістарычнай памяці» 

Глинка Валерий Святославович – кандидат 
исторических наук, заведующий туристическим отделом 
ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и 
молодежи» (г. Брест) 

«Научно-исследовательская работа преподавателей-
историков в вузах Беларуси в 1985–2000 гг.: новые тенденции и 
направления» 

Марозава Святлана Валянцінаўна – доктар гістарычных 
навук, прафесар, прафесар кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі 
і спецыяльных гістарычных дысцыплін УА «Гродзенскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы» (г. Гродна) 

«Навуковая школа даследавання канфесійнай гісторыі 
Беларусі ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі 
Купалы» 

Боголейша Светлана Викторовна – кандидат 
исторических наук, доцент, доцент кафедры истории белорусской 
государственности ГУО «Белорусский национальный 
технический университет» (г. Минск) 

«Проблемы и особенности преподавания истории в 
техническом вузе» 

Латышева Виктория Александровна – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры источниковедения 
исторического факультета УО «Белорусский государственный 
университет» (г. Минск) 

«Методология истории как учебная дисциплина: из опыта 
современной практики» 
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Панов Сергей Вениаминович – кандидат исторических 
наук, доцент, профессор кафедры историко-культурного 
наследия Беларуси ГУО «Республиканский институт высшей 
школы» (г. Минск) 

«Реализация концепции белорусской национальной 
государственности в учебной литературе по истории Беларуси 
новейшего времени: взаимосвязь академической науки и 
школьного образования» 

Саракавік Іван Аляксандравіч – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 
Беларусь (г. Мінск) 

«Некаторыя пытанні выкладання гісторыі беларускай 
дзяржаўнасці ў вышэйшай школе» 

Дмитрачков Пётр Фролович – кандидат исторических 
наук, доцент, профессор кафедры истории Беларуси и восточных 
славян УО «Могилёвский государственный университет 
им. А.А. Кулешова» (г. Могилёв) 

«Из опыта реализации концепции истории белорусской 
государственности в преподавании вузовских учебных курсов» 

Снапкоўскі Уладзімір Еўдакімавіч – доктар гістарычных 
навук, прафесар, прафесар кафедры міжнародных адносін 
факультэта міжнародных адносін УА «Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт» (г. Мінск) 

«Знешнепалітычная гісторыя Беларусі як навуковы 
кірунак і вучэбная дысцыпліна» 
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КРУГЛЫ СТОЛ 
ДА 100-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ  

АКАДЭМІКА НАН БЕЛАРУСІ І.М. ІГНАЦЕНКІ 
Інстытут гісторыі НАН Беларусі 

вул. Акадэмічная, 1; зала пасяджэнняў Вучонага савета 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (пакой 223) 

18.10.2019 г.: 10.00–13.00 
 

Мадэратары круглага стала 
Траццяк Сяргей Аляксандравіч, 

кандыдат гістарычных навук, 
загадчык аддзела навейшай гісторыі 

Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 
Мазец Валянцін Генрыхавіч, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 
вядучы навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі 

Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі. 
 

Удзельнікі 

Данилович Вячеслав Викторович – кандидат 
исторических наук, доцент, директор Института истории НАН 
Беларуси (г. Минск) 

Игнатенко Ольга Илларионовна – старший 
преподаватель кафедры философии и методологии науки 
факультета философии и социальных наук УО «Белорусский 
государственный университет» (г. Минск) 

Паўлава Алена Якаўлеўна – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і музеязнаўства 
УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» 
(г. Мінск) 

«Выкарыстанне навуковых прац І.М. Ігнаценкі пры 
выкладанні гістарычных курсаў студэнтам Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў» 

Павлова Татьяна Яковлевна – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры международного права факультета 
международных отношений УО «Белорусский государственный 
университет» (г. Минск) 
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Старовойтов Михаил Иванович – кандидат 
исторических наук, доцент, доцент, ведущий научный сотрудник 
НИС УО «Гомельский государственный университет им. 
Ф. Скорины» (г. Гомель) 

«Белорусско-российско-украинское пограничье в 1917–
1991 гг. как новое исследовательское направление в белорусской 
историографии» 

Рудовіч Станіслаў Сцяпанавіч – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік Беларускага 
навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай 
справы (г. Мінск) 

«Беларусь у праектах федэратыўнага пераўладкавання 
Расійскай імперыі (ХІХ – пачатак ХХ ст.)» 

Сяменчык Мікалай Яфімавіч – доктар гістарычных 
навук, прафесар, загадчык кафедры гісторыі Беларусі і паліталогіі 
УА «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт» (г. Мінск) 

«Заходні фронт і эканоміка Беларусі ў 1917 г.» 

Мазец Валянцін Генрыхавіч – кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела навейшай 
гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Праблемы станаўлення беларускай нацыянальнай 
дзяржаўнасці ў працах І. М. Ігнаценкі» 

Смальянінаў Міхаіл Мітрафанавіч – кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік 
аддзела ваеннай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (г. Мінск) 

«Акадэмік І.М. Ігнаценка ў маім жыцці і навуковай 
дзейнасці» 

Траццяк Сяргей Аляксандравіч – кандыдат гістарычных 
навук, загадчык аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск) 

«Праблематыка рэвалюцыйных працэсаў і дзяржаўнага 
будаўніцтва ў даследаваннях І.М. Ігнаценкі» 

Корзенко Георгий Владимирович – доктор 
исторических наук, профессор, профессор кафедры социально-
гуманитарных наук УО «Белорусский государственный 
педагогический университет им. М. Танка» (г. Минск) 

«Историческая наука Беларуси в диссертационных 
исследованиях» 
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ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ КАНГРЭСА 
Інстытут гісторыі НАН Беларусі  

вул. Акадэмічная, 1; зала пасяджэнняў 

Вучонага савета (пакой 223) 

18.10.2019 г. 17.30–18.00 

 
Падвядзенне вынікаў, выступленні мадэратараў секцый 
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ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 

АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ 

Вядучы цэнтр навуковых даследаванняў Рэспублікі 

Беларусь у галіне гісторыі, археалогіі і антрапалогіі, адзін са 

старэйшых навуковых інстытутаў НАН Беларусі. Заснаваны 

15 кастрычніка 1929 г. 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. 

Створаны 15 кастрычніка 1929 г. на базе кафедраў 

усеагульнай гісторыі, гісторыі Беларусі, гісторыі беларускага 

права, археалогіі, этнаграфіі, гістарычнай геаграфіі, камісій па 

вывучэнні гарадоў, археаграфічнай і гісторыі адукацыі. Да 

1931 г. насіў назву Інстытут гістарычных навук.  

Дырэктары інстытута: У.М. Ігнатоўскі (1929–1930); 

С.Ю. Матулайціс (1930–1931); П.В. Горын (Каляда) (1931–1936); 

В.К. Шчарбакоў (1936–1937); М.М. Нікольскі (1937–1953); 

І.С. Краўчанка (1953–1965); Н.В. Каменская (1965–1969); 

І.М. Ігнаценка (1969–1975); П.Ц. Петрыкаў (1975–1988); 

М.П. Касцюк (1988–1999); М.С. Сташкевіч (1999–2004, в.а. 

дырэктара); А.А. Каваленя (2004–2010); В.В. Даніловіч (з 2010). 

У інстытуце працавалі акадэмікі П.В.  Горын (Каляда), 

З.Ф. Жылуновіч (Цішка Гартны), І.М. Ігнаценка, 

У.М. Ігнатоўскі, І.С. Краўчанка, С.Ю. Матулайціс, 

М.М. Нікольскі, У.М. Перцаў, Е.І. Рыўлін, В.А. Сярбента, 

В.К. Шчарбакоў, А.Н. Ясінскі, М.П. Касцюк. 

У цяперашні час праца Інстытута праводзіцца ў рамках 

дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2016–

2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага 

грамадства» (навук. кір. – член-карэспандэнт НАН Беларусі, 

доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя) падпраграмы 

№ 1 «Гісторыя і культура» (навук. кір. – кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт В.В. Даніловіч). 
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ГАНАРОВЫЯ ГОСЦІ КАНГРЭСА 

Гинчук Валентина Васильевна, директор Национального 
института образования  

Гигин Вадим Францевич, декан факультета философии и 
социальных наук Белорусского государственного университета 

Шадурский Виктор Геннадьевич, декан факультета 
международных отношений Белорусского государственного 
университета 

Папко Вольга Мікалаеўна, намеснік старшыні Пастаяннай 
камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 

Петров Юрий Александрович, директор Института 
российской истории Российской академии наук 

Никжентайтис Альвидас, директор Института истории 
Литвы 

Кандыбович Сергей Львович, Председатель Федеральной 
национально-культурной автономии белорусов России 

Солопова Оксана Вячеславовна, заместитель декана – 
ученый секретарь исторического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Кириллова Екатерина Николаевна, заместитель директора 
по научной работе Института всеобщей истории Российской 
академии наук 

Ситдиков Айрат Габитович, начальник Обособленного 
структурного подразделения «Институт археологии 
им. А. Х. Халикова» ГНБУ «Академия наук Республики 
Татарстан»   

Кашкимбаев Амангельды Нуркеевич, заместитель директора 
Государственного учреждения «Институт истории государства» 
Комитета науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан  

Рычко Владимир Михайлович, член-корреспондент, главный 
научный сотрудник Института истории Украины Национальной 
академии наук Украины 

Китиков Вадим Олегович, председатель Объединенной 
отраслевой профсоюзной организации работников НАН Беларуси 
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Левкович Василий Иванович, заместитель академика-
секретаря Отделения гуманитарных наук и искусств НАН 
Беларуси 

Жилинский Марат Геннадьевич, ректор Института 
подготовки научных кадров НАН Беларуси 

Бельский Валерий Иванович, директор Института экономики 
НАН Беларуси 

Коршунов Геннадий Петрович, директор Института 
социологии НАН Беларуси 

Лазаревич Анатолий Аркадьевич, директор Института 
философии НАН Беларуси 

Дудик Александр Михайлович, директор Республиканского 
унитарного предприятия «Издательский дом «Белорусская 
наука» 

Ничипорович Станислав Антонович, заместитель директора 
Республиканского унитарного предприятия «Издательский дом 
«Белорусская наука» 

Лакотка Аляксандр Іванавіч, дырэктар Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры 
НАН Беларусі 

Капылоў Ігар Лявонавіч, дырэктар філіяла «Інстытут 
мовазнаўства імя Якуба Коласа» Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі 

Жук Валерый Іванавіч, дырэктар філіяла «Інстытут 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы» 
Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры 
НАН Беларусі 

Саверчанка Іван Васільевіч, дырэктар філіяла «Інстытут 
літаратуразнаўства імя Янкі Купалы» Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі 

Дземянюк Андрэй Канстанцінавіч, дырэктар 
Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь  

Яцэвіч Дзмітрый Уладзіміравіч, дырэктар Нацыянальнага 
гістарычнага архіва Беларусі 

Гриневич Елена Мироновна, заместитель директора 
Учреждения «Белорусский государственный архив 
кинофотофонодокументов»  

Буры Аляксандр Васільевіч, генеральны дырэктар 
Нацыянальнага парка «Белавежская пушча» 
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Сапоцька Павел Міхайлавіч, дырэктар Нацыянальнага 
гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь 

Лойка Аляксандр Часлававіч, дырэктар Замкавага 
комплекса «Мір» 

Клімаў Сяргей Міхайлавіч, дырэктар Нацыянальнага 
гісторыка-культурнага музея-запаведніка «Нясвіж» 

Каралёнак Уладзімір Уладзіміравіч, вучоны сакратар 
Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка 
«Нясвіж» 

Джумантаева Тамара Аляксандраўна, дырэктар 
Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-
запаведніка 

Кітурка Юрый Віктаравіч, дырэктар Гродзенскага 
дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея 

Янчалоўская Рыта Венядзіктаўна, дырэктар Гродзенскага 
дзяржаўнага музея гісторыі рэлігіі 

Міцюкоў Аляксей Уладзіміравіч, дырэктар Брэсцкага 
абласнога краязнаўчага музея 

Мікшыс Аўдрыюс, генеральны дырэктар ААТ «Лідскае 
піва» 

Звоник Надежда Александровна, менеджер по 
корпоративным коммуникациям ОАО «Лидское пиво» 

Надтачаев Валерий Николаевич, учёный секретарь 
Учреждения «Белорусский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны»  

Калюжная Галина Ефимовна, руководитель Минского 
городского общественного объединения украинцев «Заповіт» 
Белорусского общественного объединения украинцев «Ватра»  
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РАБОЧАЯ ГРУПА 
 

Аляксандравіч Алена Аляксандраўна – навуковы 

супрацоўнік цэнтра ўсеагульнай гісторыі і міжнародных адносін 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 

Аніпяркоў Вадзім Вадзімавіч – старшы навуковы 

супрацоўнік аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; 

Анофранка Наталля Васільеўна – старшы навуковы 

супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі Новага часу Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; 

Бараноўскі Аляксандр Віктаравіч – аспірант аддзела 

навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 

Боом Юлія Вячаславаўна – навуковы супрацоўнік 

аддзела антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 

Валодзькін Андрэй Аляксандравіч – старшы навуковы 

супрацоўнік цэнтра гісторыі геапалітыкі Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандыдат гістарычных навук; 

Волкаў Мікалай Аляксандравіч – старшы навуковы 

супрацоўнік аддзела гiсторыi Беларусi Сярэднiх вякоў i пачатку 

Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук; 

Ганчарэнка Кірыл Дзмітрыевіч – лабарант 1-й 

кваліфікацыйнай катэгорыі Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 

Гардзеева Вольга Мікалаеўна – вядучы бухгалтар 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 

Гарыст Таццяна Ігараўна – вядучы спецыяліст 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 

Грос Алена Пятроўна – старшы навуковы супрацоўнік 

цэнтра ўсеагульнай гісторыі і міжнародных адносін Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; 

Гурбо Таццяна Леанідаўна – старшы навуковы 

супрацоўнік аддзела антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандыдат біялагічных навук; 

Даўгач Таццяна Валянцінаўна – старшы навуковы 

супрацоўнік аддзела гістарыяграфіі і метадаў гістарычнага 
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даследавання Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук; 

Зносак Ганна Пятроўна – юрысконсульт Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі; 

Зянюк Раіса Уладзіміраўна – старшы навуковы 

супрацоўнік аддзела гістарыяграфіі і метадаў гістарычнага 

даследавання Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук; 

Ісакаў Сяргей Аляксандравіч – аспірант аддзела ваеннай 

гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 

Капліеў Аляксей Аляксандравіч – старшы навуковы 

супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; 

Крывічаніна Кацярына Аляксандраўна – старшы 

навуковы супрацоўнік цэнтра ўсеагульнай гісторыі і 

міжнародных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук; 

Кузняцова-Ціманава Аляксандра Уладзіміраўна – 

старшы навуковы супрацоўнік аддзела ваеннай гісторыі Беларусі 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; 

Лебедзь Вераніка Аляксандраўна – навуковы 

супрацоўнік сектара неаліта і бронзавага веку аддзела археалогіі 

першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 

Максіменка Кацярына Андрэеўна – малодшы навуковы 

супрацоўнік цэнтра гісторыі геапалітыкі Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі; 

Мацук Андрэй Уладзіміравіч – старшы навуковы 

супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку 

Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук; 

Мытнік Святлана Уладзіміраўна – галоўны бухгалтар 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 

Мядзведзеў Кірыл Аляксандравіч – малодшы навуковы 

супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай 

спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных 

навук; 
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Норык Вольга Анатольеўна – вядучы спецыяліст па 

кадрах Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 

Палтаржыцкая Надзея Мікалаеўна – навуковы 

супрацоўнік аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі; 

Памазанаў Мікалай Мікалаевіч – навуковы супрацоўнік 

аддзела антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 

Пашкевіч Уладзімір Іванавіч – навуковы супрацоўнік 

аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі; 

Радаман Андрэй Аляксандравіч – навуковы супрацоўнік 

аддзела генеалогіі, геральдыкі і нумізматыкі Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі; 

Скеп’ян Анастасія Анатольеўна – вядучы навуковы 

супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку 

Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук; 

Сурскі Ягор Дзмітрыевіч – навуковы супрацоўнік 

аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі; 

Філазаповіч Таццяна Уладзіміраўна – навуковы 

супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі; 

Шыпіла Уладзімір Аляксандравіч – навуковы 

супрацоўнік аддзела антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі; 

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч – загадчык аддзела 

археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандыдат гістарычных навук. 



 

 

 


