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Таццяна Даўгач, 

старшы навуковы супрацоўнік аддзела спецыяльных гістарычных 

даследаванняў; старшыня Савета маладых вучоных Інстытута гісторыі 
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сакратар Савета маладых вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
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малодшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання 

археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

Вольга Дрэвіла, 

малодшы навуковы супрацоўнік аддзела Полацкай зямлі і сумежных тэрыторый 
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малодшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання 
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малодшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі канца XVIII–

пачатку ХХ стст. Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
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Qui quaerit, reperit.  

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

В. Л. Лакізы да ўдзельнікаў канферэнцыі 

 

Шаноўныя ўдзельнікі V Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 

маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі «ARS LONGA: навуковыя 

дасягненні і перспектывы»! 

Час ляціць вельмі хутка… Сотні, тысячы падзей за год. А за пяць год колькі! Але 

ў памяці большасці гісторыкаў фіксуецца практычна кожная значная (і часам 

незвычайная) падзея, асабліва тая, якая ўплывае на асабісты лёс вучонага, навуковы 

калектыў, дзейнасць і паступальнае развіццё любімай арганізацыі.  

Сёння я ўпэўнены, што той момант, калі ў пачатку 2018 г. было прынята 

канчатковае рашэнне праводзіць I канферэнцыю маладых даследчыкаў Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі «ARS LONGA: навуковыя дасягненні, праекты, перспектывы» 

стаў знакавым, запомніўся мне, тады намесніку дырэктара па навуковай рабоце, 

тагачаснаму дырэктару Даніловічу В.В. (зараз Рэктару Акадэміі кіравання пры 

Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь), так і галоўным ініцыятарам гэтага мерапрыемства ад 

Савета маладых вучоных (на той час старшыня СМУ – Дашкевіч А.Г., зараз намеснік 

дырэктара Інстытута кіраўніцкіх кадраў па ідэалагічнай, выхаваўчай рабоце і 

сацыяльных пытаннях Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт). Калі шчыра казаць, некалькі коп’яў было 

зламана, стрэл выпушчана. Але шукалі і знайшлі. У рэшце моладзь пераканала нас па 

назве канферэнцыі і 1–2 сакавіка 2018 г., як і заяўлялася ў інфармацыйным лісце, 

атрымала «зручную пляцоўку для сталай навуковай камунікацыі паміж маладымі 

навукоўцамі ў самім Інстытуце». Па водзывах мерапрыемства дапамагло пазнаёміць 

маладых супрацоўнікаў установы з кірункамі дзейнасці і вынікамі навукова-даследчай 

працы калег, паспрыяла развіццю ўнутрыінстытуцкіх прафесійных кантактаў, 

актывізавала творчыя пошукі. 

Таму пераважная большасць ідэй СМУ па фармаце ўжо II канферэнцыі маладых 

даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі «ARS LONGA: навуковыя дасягненні і 

перспектывы» (90-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвячаецца) была 

падтрымана дырэкцыяй, і зацікавіла маладых вучоных БДУ, БДПУ імя Максіма Танка 

і іншых універсітэтаў краіны. Можна сцвярджаць, што 4–5 красавіка 2019 г. «унутраная 

канферэнцыя» маладых вучоных Інстытута гісторыі пераўтварылася ў значную 

рэспубліканскую навуковую падзею. А так як у працы другой канферэнцыі прынялі 

ўдзел маладыя навукоўцы Літвы і Украіны, то можна казаць аб міжнародным статусе 

мерапрыемства (які захоўваецца па сёняшні дзень). Падкрэслім яшчэ адну важную 

адметнасць – пачынаючы з 2019 г. абавязковай практыкай стала выданне зборніка 

тэзісаў дакладаў па выніках канферэнцыі, а таксама далучэнне да мадэратарства 

секцый больш вопытных вучоных інстытута. 

Складаны пандэмійны 2020 год прымусіў шукаць новыя формы правядзення 

навуковых мерапрыемстваў. 21 мая 2020 г. III навукова-практычная канферэнцыя 

маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі «ARS LONGA: навуковыя 

дасягненні і перспектывы» цалкам прайшла ў online-фармаце і стала своеасаблівым 

выклікам для новага старшыні СМУ Ліневіча С.Б. Нягледзячы на новы досвед для 

арганізатараў канферэнцыі, мерапрыемства мела плён, паказала, што ў дальнейшым 

можна спалучаць анлайн і афлайн фарматы працы вучоных.  
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14–16 красавіка 2021 г. IV міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 

маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі «ARS LONGA: навуковыя 

дасягненні і перспектывы» адзначылася рэкорднай колькасцю ўдзельнікаў. Падалі 

заяўкі на ўдзел у канферэнцыі 75 маладых вучоных, аспірантаў і магістрантаў. Новым 

стаў падыход арганізатараў да падрыхтоўкі зборніка тэзісаў дакладаў. Было прынята 

рашэнне кожныя пададзеныя матэрыялы праводзіць праз працэдуру «сляпога» 

навуковага рэцэнзавання, што павысіла навуковую вартасць і прэстыж зборніка. Зараз 

удзельнікі могуць быць упэўнены, што друкуюцца ў рэцэнзаваным навуковым выданні, 

якое мае своеасаблівы «знак якасці». 

Сёлета 21–22 красавіка 2022 г. праходзіць юбілейная V міжнародная навукова-

практычная канферэнцыя маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

«ARS LONGA: навуковыя дасягненні і перспектывы». На канферэнцыю, якую 

каардынуе ўжо новы старшыня СМУ кандыдат гістарычных навук Даўгач Т.В., 

пададзена 69 заявак. Выйшлі ў друку грунтоўныя тэзісы дакладаў, якія плануецца 

ўключыць ў адну з міжнародных баз цытавання – РІНЦ.  

Як бачым, правядзенне канферэнцыі стала добрай і знакавай традыцыяй СМУ 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Маладыя вучоныя праводзяць навукова-даследчую 

работу, выступаюць з дакладамі, абменьваюцца вопытам, вучацца адзін у аднаго, 

абараняюць дысертацыі, рухаюцца па кар’ернай лесвіцы! У гісторыю гэтай нашай 

канферэнцыі ўпісалі сваё імя, акрамя згаданых вышэй старшынь СМУ, таксама 

маладыя вучоныя Ясковіч Г.С., Велент-Шчэрбач С.С., Сыцько К.В., Ткачова М.І. (як 

члены рэдакцыйнай калегіі), а таксама ўсе члены арганізацыйных камітэтаў за 

пяцігодку. Але гэта тэма ўжо для асобнага выступлення з дакладам новага маладога 

вучонага на чарговай канферэнцыі СМУ...  

Паважаныя калегі! Час ляціць вельмі хутка… Беражыце яго. Сёння для Вас усіх 

словы – ХТО ШУКАЕ, ТОЙ ЗНОЙДЗЕ – гэта пажаданні поспехаў у навуковым жыцці 

і здзяйснення ўсіх мар, ідэй, нават такіх, у якія і не ўсе вераць,  

 

В.Л. Лакіза, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 
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ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ 

 

21 красавіка 2022 г. 

 

9.00 – 9.30      Рэгістрацыя ўдзельнікаў  
(вул. Акадэмічная, 1; другі паверх) 

9.30 – 10.00  Адкрыццё канферэнцыі  
(вул. Акадэмічная, 1; каб. 223) 

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі В. Л. Лакізы; 

Прывітальнае слова намесніка дырэктара Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі па навуковай рабоце, старшыні Савета маладых 

вучоных НАН Беларусі С. С. Юрэцкага; 

Прывітальнае слова старшыні Савета маладых вучоных 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі Т. В. Даўгач  

10.00 – 11.00  Кава-пауза 

10.30 – 13.00  Работа секцый 

13.00 – 14.00  Перапынак на абед 

14.00 – 16.45  Работа секцый 

 

22 красавіка 2022 г. 

 

10.00 – 12.00  Работа секцый (online) 

12.00 – 12.45  Падвядзенне вынікаў канферэнцыі 
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21 красавіка 2022 г. 

 

СЕКЦЫЯ 1 
Адрас: вул. Акадэмічная, 1; 5 паверх 

Мадэратары:  
Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык аддзела спецыяльных гістарычных 

даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 

Ясковіч Ганна Сяргееўна, навуковы супрацоўнік аддзела архелогіі Сярэдніх вякоў 

і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

 

Рэгламент выступленняў: да 15 хвілін 

10.30– 

10.45 

 Лучшава Уладзіслава, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і 

выкарыстання археалагiчнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

Аб асноўных прынцыпах кампаноўкі шыйных упрыгожанняў насельніцтва 

вельбарскай культуры 

10.45– 

11.00 

 Древило Ольга, младший научный сотрудник отдела археологии Полоцкой 

земли и сопредельных территорий Института истории НАН Беларуси 

Исследования могильника Колосы экспедицией БГУ в 1982 г. 

11.00– 

11.15 

 Герасимёнок Яна, младший научный сотрудник отдела сохранения и 

использования археологического наследия Института истории НАН Беларуси 

Курганный могильник Толкачевичи Узденского района Минской области 

11.15–

11.30 

 Юрецкий Станислав, заместитель директора по научной работе 

Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук 

Материалы полевых исследований памятника Уречье-2 

11.30–

11.45 

 Ясковіч Ганна, навуковы супрацоўнік аддзела архелогіі Сярэдніх вякоў і Новага 

часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі  

Пацеркавыя скроневыя колцы ў жаночых пахаваннях курганнага могільніка 

Звязда (Аўгустова) Лепельскага раёна Віцебскай вобласці 

11.45–

12.00 

 Кухарава Кацярына, аспірант гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання 

і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

Методыка даследавання шкляных вырабаў старажытнарускага часу 

12.00–

12.15 

 Есис Валерия, студент исторического факультета Белорусского 

государственного университета  

К вопросу о языческих культах на территории Беларуси в период Древней Руси: 

почитание Перуна и Велеса 

12.15–

12.30 

 Гончаренко Кирилл, младший научный сотрудник отдела истории Беларуси 

конца XVIII–начала ХХ веков Института истории НАН Беларуси 

Матэрыялы аб гаспадарчым жыцці сярэднявечнага Гродна ў даследаваннях 

М.М. Вароніна 

12.30–

12.45 

 Аксючыц Алег, студэнт гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта  

Спражкі пасавай гарнітуры XIV–XV стст. з фондаў вучэбнай лабараторыі 

музейнай справы БДУ 

12.45–

13.00 

 Раховская Елена, магистрант исторического факультета Белорусского 

государственного университета 

Роля францысканскага ордэна ў хрысціянізацыі Вялікага княства Літоўскага 

(XIII–XV стст.) 

13.00–

14.00 

 Перапынак на абед 
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14.00–

14.15 

 Пясецкий Даниил, студент исторического факультета Белорусского 

государственного университета 

Владислав Ягайло как наивысший князь Литвы в политических событиях 1430-

х гг. 

14.15–

14.30 

 Чэчулін Захар, магістрант гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта 

Праблема дакументальнага складу архіва Вялікага князя Літоўскага 

Швітрыгайла (1430–1432) ў гістарыяграфіі XXI ст. 

14.30–

14.45 

 

 Даўматовіч Кірыл, настаўнік гісторыі ДУА «Сярэдняя школа №77 г. Мінска» 

Палітычнае развіццё шляхты Вялікага княства Літоўскага пры пасяджэнні 

сойма пры Жыгімонце Аўгусце 

14.45–

15.00 

 Соколов Никита, магистрант исторического факультета Полоцкого 

государственного университета  

Литовско-русский посольский церемониал через призму теории сигналов (на 

примере посольского приёма XVI–XVII вв.) 

15.00–

15.15 

 Урублеўскі Вадзім, старшы навуковы супрацоўнік сектара навуковай 

апрацоўкі рукапісаў аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральный навуковай 

бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 

Актавыя матэрыялы XVI–XVII cтст. у складзе калекцыі №23 ЦНБ імя Я. 

Коласа 

15.15–

15.30 

 Палтаржыцкая Надзея, навуковы супрацоўнік аддзела спецыяльных 

гістарычных даследаванняў Инстытута гісторыі НАН Беларусі 

Адлюстраванне асобы і ролі войта ў гарадскім самакіраванні Менска ў другой 

палове XVII ст. у магістрацкіх кнігах 

15.30–

15.45 

 Макоўская Яна, аспірант гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта 

Інфармацыйныя магчымасці пісьмовых крыніц пры даследванні праблемы 

мануфактурнай вытворчасці ў валоданнях роду Радзівілаў у другой палове 

XVIII ст. 

15.45–

16.00 

 

 Федорук Дарья, младший научный сотрудник отдела археологии Полоцкой 

земли и сопредельных территорий Института истории НАН Беларуси 

Аптечная посуда из раскопок шляхетских усадеб и резиденций XVI–XIX веков 

на юго-западе Беларуси 

16.00–

16.15 

 

 Выпряжкин Артемий, младший научный сотрудник отдела археологии, 

нумизматики и оружия Национального исторического музея Республики 

Беларусь, аспирант кафедры историко-культурного наследия Беларуси 

Республиканского института высшей школы  

Кавалерийские сабли периода правления Александра I из коллекции 

Национального исторического музея Республики Беларусь 

16.15– 

16.30 

 Денисов Максим, архивариус Центрального научного архива НАН Беларуси 

Законодательство в сфере археологической документации на территории 

Беларуси в XX–XXI вв. 

16.30– 

16.45 

 Дыскусія 
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СЕКЦЫЯ 2 
Адрас: вул. Акадэмічная, 1; каб. 223 

Мадэратары:  
Сыцько Кірыл Валер’евіч, старшы навуковы супрацоўнік аддзела Цэнтральнай 

навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук  

Пыж Дар’я Сяргееўна, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі 

Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

Рэгламент выступленняў: да 15 хвілін 

10.30– 

10.45 

 Лузан Даниил, студент факультета международных отношений Белорусского 

государственного университета 

Феномен развития Мадагаскара в ХІХ: анализ факторов роста 

10.45– 

11.00 

 Колосовская Марина, магистрант исторического факультета Белорусского 

государственного университета  

К вопросу сохранения историко-культурного наследия имения Щорсы рода 

Хрептовичей 

11.00– 

11.15 

 Даўгач Таццяна, старшы навуковы супрацоўнік аддзела спецыяльных 

гістарычных даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарчных навук 

Горадабудаўнічыя працэсы на тэрыторыі Беларусі ў апошняй трэці XVIII–

пачатку XX стст. скрозь прызму дакументаў мясцовага справаводства 

11.15–

11.30 

 Мядзведзеў Кірыл, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі 

канца XVIII–пачатку ХХ стагоддзяў Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

Удзел мяшчан у «бунтах цвярозасці» на тэрыторыі беларуска-літоўскіх губерняў 

(1858–1860 гг.) 

11.30–

11.45 

 Крэнць Максім, аспірант гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта 

Правядзенне абмежавальных мерапрыемстваў на тэрыторыі беларускіх 

губерняў (1864–1914 гг.) 

11.45–

12.00 

 Юшко-Садовская Елизавета, младший научный сотрудник отдела истории 

Беларуси конца XVIII–начала ХХ веков Института истории НАН Беларуси 

Финансово-фискальная функция оргнов крестьянского самоуправления на 

рубеже XIX–XX вв. 

12.00–

12.15 

 Байголаў Ягор, аспірант гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта 

Раман Скірмунт: удзельнік Мінскага таварыства сельскай гаспадаркі 

12.15–

12.30 

 Лішай Дзмітрый, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі 

канца XVIII – пачатку ХХ стагоддзяў 

Настаўніцкі гурток Польскага спартыўна-гімнастычнага таварыства «Сокал» у 

г. Мінску ў 1909 г. 

12.30–

12.45 

 Куимова Надежда, аспирант исторического факультета Белорусского 

государственного педагогического университета имени Максима Танка 

Особенности проведения земской реформы в Витебской, минской и Могилевской 

губерниях в 1911 г. 

12.45–

13.00 

 Селях Оксана, аспирант исторического факультета Белорусского 

государственного университета 

Пазахатнія працоўныя практыкі заходнепалескай дзяўчыны ў 1920–1960 гг. 

13.00–

14.00 

 Перапынак на абед 
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14.00–

14.15 

Грышкевіч Святлана, аспірант інстытута гісторыі НАН Беларусі 

Часопіс «Наш Край» і яго ўплыў на станаўленне экскурсійна-турыстычнай 

дзейнасці ў БССР 

14.15–

14.30 

 Капліеў Аляксей, старшы навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі 

Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 

Развіццё страхавой медыцыны ў Заходняй Беларусі (1919–1939 гг.) 

14.30–

14.45 

 

 Бароўская Вольга, старшы навуковы супрацоўнік цэнтра ўсеагульнай гісторыі, 

міжнародных адносін і геапалітыкі, кандыдат гістарычных навук 

Беларускае пытанне ў савецка-польскіх адносінах напачатку 1930-х гг. 

14.45–

15.00 

 Пыж Дарья, младший научный сотрудник отдела новейшей истории Беларуси 

Института истории НАН Беларуси 

К вопросу о функционировании римско-католического костела на территории 

БССР во второй половине 1940-х гг. 

15.00–

15.15 

 Жук Сергей, аспирант исторического факультета Брестского 

государственного университета имени А. С. Пушкина 

Организация Института архитектуры и строительства АН БССР 

15.15–

15.30 

 Севницкая Олеся, магистрант исторического факультета Белорусского 

государственного университета 

Проблемы развития музеев в БССР в период хрущевской оттепели (1953–

1964  гг.) на примере Гомельского областного краеведческого музея 

15.30–

15.45 

 Сытько Кирилл, старший научный сотрудник Центральной научной библитеки 

имени Якуба Коласа НАН Беларуси, кандидат исторических наук 

История науки и личность учёного: к вопросу о каноне историописания 

15.45–

16.00 

 

 Кравченко Владимир, младший научный сотрудник центра всеобщей истории, 

международных отношений и геополитики Института истории НАН Беларуси 

Проблема самоназвания ирландского государства в контексте британо-

ирландских отношений в сентябре 1946 г. 

16.00–

16.15 

 

 Мальцев Михаил, преподаватель-стажер кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Института управленческих кадров Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь 

Минск в отражении военно-топографических карт РККА 

16.15–

16.30 

 

 Дыскусія 
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22 красавіка 2022 г. 

СЕКЦЫЯ 3  
Online 

Мадэратар:  

Бароўская Вольга Мікалаеўна, старшы навуковы супрацоўнік цэнтра 

ўсеагульнай гісторыі, міжнародных адносін і геапалітыкі, кандыдат гістарычных навук 

Рэгламент выступленняў: да 15 хвілін 

10.00– 

10.15 

 Ли И, аспирант Белорусского государственного университета культуры и 

искусств 

Эволюция образа исторической личности в искусстве Китая: портреты поэта Ду 

Фу 

10.15– 

10.30 

 Пэн Синьчжэн, аспирант Белорусского государственного университета 

культуры и искусств, магистр исторических наук  

10.30– 

10.45 

 Валодзіна Аляксандра, стыпендыят Швейцарскай канфедэрацыі Лазанскага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук 

Пераклад сярэднявечных лацінамоўных рэлігійныйх тэкстаў на беларускую 

мову: пытанні і адказы 

10.45–

11.00 

 Воднева Елена, аспирант исторического факультета Белорусского 

государственного университета 

Дзейнасць рэдактара газеты «Северная пчела» у ацэнках сучасных даследчыкаў 

11.00–  

11.15 

 Жуань Кайвэй, студент факультета международных отношений Белорусского 

государственного университета  

Китайский вопрос и эволюция политики США в отношении Китая (1945–

1949 гг.) 

11.15–

11.30 

 Солдатенкова Юлия, студент факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета 

Роль ООН в решении проблемы апартеида в Южной Африке (1960–1994 гг.) 

11.30–

11.45 

 Слепцова Виктория, аспирант факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета 

Взаимосвязь изменений климата и последствий, усугубляющих гендерное 

неравеснство 

11.45–

12.00 

 Ткачук Карина, студент Белорусского государственного университета 

Белорусский вектор культурной дипломатии Бразилии в ХХI веке 

12.00– 

12.15 

 Ливиндюк Ольга, студент факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета 

Оборонное сотрудничество между США и Индией в период президенства 

Джорджа Уокера Буша (2001–2009 гг.) 
12.15–

12.30 

 Жижич Анастасия, студент исторического факультета Белорусского 

государственного педагогического университета имени Максима Танка 

Политика Республики Беларусь в сфере образования 

12.30– 

12.45 

 Курс Игорь, аспирант исторического факультета Белорусского 

государственного университета 

Эволюция партийной позиции шотландских либерал-демократов по проблеме 

статуса Шотландии в 1999–2011 гг. 

112.45– 

13.00 

 Дыскусія 

 

  


