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АРГКАМІТЭТ 
навукова-практычнай канферэнцыі «Беларусь, Свіслацкі 

край і Эдвард Вайніловіч (да 765-годдзя г. Свіслач)» 
(13-14 жніўня 2021 г.)

Вярсоцкі
Аляксандр Людвігавіч

Лакіза
Вадзім Леанідавіч

Кулікоў 
Юрый Валянцінавіч 

Завальнюк 
Уладзіслаў Мацвеевіч

Юрэцкі
Станіслаў Сцяпанавіч

Пуцік
Уладзімір Станіслаеавіч

Паўлючэня
Ірына Эдуардаўна

Новік
Наталля Яўгенаўна

Анофранка
Наталля Васільеўна

Сакольчык
Алена Эдвардаўна

Шэўко
Фёдар Аляксеевіч

Юшко
Лізавета Барысаўна

Ганчарэнка
Кірьіл Дзмітрыевіч

старшыня Свіслацкага раённага выканаўчага 
камітэта;
дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
намеснік старшыні Свіслацкага раённага 
выканаўчага камітэта;
ксёндз-магістр, пробашч касцёла св. Сымона і 
Алены ў г. Мінску, кандыдат гістарычных 
навук;
намеснік дырэктара па навуковай рабоце 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук;
дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі Міжнароднага дзяржаўнага 
экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава 
БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
начальнік аддзела ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах моладзі Свіслацкага 
раённага выканаўчага камітэта;
загадчык аддзела гісторыі Беларусі канца 
XVIII - пачатку XX стагоддзяў, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт;
вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт;
старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт;
намеснік дырэктара па агульных пытаннях 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі;

малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусь
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ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ

13 ЖН1ЎНЯ

О700 - выезд удзельнікаў канферэнцыі з г. Мінска ў г. Свіслач 
II00 - прыбыццё і рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі, кава- 

пауза
1130 - адкрыццё выставы «Духоўная спадчына Свіслачы» ў 

выставачнай зале УК «Свіслацкі гісторыка-краязнаўчы 
музей»

1200 - адкрыццё канферэнцыі, пленарнае пасяджэнне
1400 - перапынак на абед
1430 - праца па секциях, падвядзенне вынікаў
1730 - вячэра

14 ЖНІЎНЯ

О900 - сняданак
1О00 - праца ва ўстановах адукацыі раёна (ДУА «Гімназія № 1 

імя К. Каліноўскага г. Свіслач», ДУА «Сярэдняя школа 
№ 2 імя М.П. Масонава»)

1200 - удзел у святочных мерапрыемствах
1700 - ад’езд удзельнікаў канферэнцыі

Рэгламент праны:
даклад на пленарным пасяджэнні - да 15 хвілін, 

на секцыі - да 10 хвілін.

2



13 ЖНІЎНЯ
12:00-13:00

(Свіслацкая дзіцячая школа мастацтваў, актовая зала
г. Свіслач, вул. Леніна, 1а)

АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ
Прывітальнае слова старшыні Свіслацкага раённага выканаўчага камітэта 
Аляксандра Людвігавіча Вярсоцкага.

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата 
гістарычных навук, дацэнта Вадзіма Леанідавіча Лакізы.

Узнагароджанне настаўнікаў і вучняў Свіслацкага раёна.

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
1.Завальнюк Уладзіслаў Мацвеевіч - пробашч касцёла св. Сымона і Алены 

ў Мінску, кандидат гістарычных навук, ксёндз-магістр.
Тэма даклада: Э. Вайніловіч: жыццё згодна з запаветам Хрыста.

2. Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч - намеснік дырэктара па навуковай рабоце 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук.
Тэма даклада: Вынікі археалагічнага вывучэння тэрыторыі касцёла 
Найсвяцейшай Тройцы ў г. Свіслач.

3. Баран Раман Мікалаевіч - вучань 11 класа ДУА «Вучэбна-педагагічны 
комплекс Дабравольскі дзіцячы сад-сярэдняя школа».
Тэма даклада: Здабытае страчанае: храмавае архітэктурнае багацце 
Свіслаччыны.

4. Валюк Ілля Станіслававіч - вучань 11 класа ДУА «Сярэдняя школа № 2 
імя М.П. Масонава».
Тэма даклада: Старинные усадьбы Свислоччины.

5. Глякоўская Мілана Станіславаўна — вучаніца 10 класа ДУА 
«Поразаўская сярэдняя школа».
Тэма даклада: Старонкі невядомай гісторыіяўрэйскай абшчыны Поразава.

6. Кудлаш Вікторыя Іванаўна - вучаніца 10 класа ДУА «Вучэбна- 
педагагічны комплекс Ханявіцкі дзіцячы сад-сярэдняя школа».
Тэма даклада: Шляхецкія маёнткі Юзэфполь і Янаполь: гісторыя ілёс.

7. Лаўрыновіч Максім Юр’евіч - вучань 9 класа ДУА «Сярэдняя школа № 2 
імя М.П. Масонава».
Тэма даклада: Виртуальная реконструкция усадьбы графа Винцента 
Тышкевича в г. Свислочь.

8. Паўловіч Вікторыя Аляксандраўна - вучаніца 9 класа ДУА «Гімназія 
№ 1 ім. К. Каліноўскага г. Свіслач».
Тэма даклада: Ярмарка в Свислочи как центр местечковой культуры в 
конце XVIII — начале XIX вв.
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СЕКЦИЯ 1 
АКТУАЛЬНЫМ ПЫТАННІ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ 

14:30-17:30
(Свіслацкая дзіцячая школа мастацтваў, актовая зала

г. Свіслач, вул. Леніна, la)

Мадэратары:
Сакольчык Алена Эдвардаўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 

старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Белорусе, 
Новік Наталия Яўгенаўна, кандидат гістарычных навук, дацэнт, 

загадчик аддзела гісторыі Беларусі канца XVIII — пачатку XX 
стагоддзяў Інстйтута гісторйі НАН Беларусь

1. Крэнць Максім Аляксандравіч - аспірант Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, магістр гістарычных навук.
Тэма даклада: Правядзенне кантрыбуцыйных мерапрыемстваў у 
дачйненні да прадстаўнікоў роду Вайніловічау (1863-1896 гг.).

2. Сакольчык Алена Эдвардаўна - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 
Тэма даклада: Успаміны Эдварда Вайніловіча як крыніца па гісторыі 
дзяцінства і юнацтва XIX ст. на тэрйторыі беларуска-літоўскіх 
губерняў.

3. Кедрык Таццяна Васільеўна - старшы выкладчык Беларускага 
нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта.
Тэма даклада: Канструяванне біяграфічнага наратыву ва «Успамінах» 
Э. Вайніловіча.

4. Баранава Ала Савічна - дацэнт Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага 
ўніверсітэта, кандыдат педагагічных навук, дацэнт.
Тэма даклада: Истоки гуманизма Э. Воиниловича.

5. Мядзведзеў Кірыл Аляксандравіч - малодшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук.
Тэма даклада: Шлюбы паміж прадстаўнікамі розных канфесій у 
мяшчанскім асяроддзі беларуска-літоўскіх губерняў (1772-1860 гг.).

6. Анофранка Наталля Васільеўна - вядучы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 
Тэма даклада: Земская паліцыя беларуска-літоўскіх губерняў у першай 
папове XIX cm.: складанасці i недахопы дзейнасці.

7. Новік Наталля Яўгенаўна - загадчык аддзела гісторыі Беларусі канца 
XVIII - пачатку XX стагоддзяў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт.
Тэма даклада: Школа и аграрная модернизация в Беларуси (XIX — начало 
XX вв.).
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8. Трасцян Ірына Мікалаеўна - выкладчык Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, кандыдат гістарычных 
навук.
Тэма даклада: Деятельность М.Н. Муравьева на посту генерал- 
губернатора Северо-Западного края.

9. Байголаў Ягор Аляксандравіч - аспірант Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта.
Тэма даклада: Культурна-асветніцкая дзейнасць сельскагаспадарчых 
таварыстваў на тэрыторыі Магілёўскай губерні ў другой полове XIX — 
пачатку XX ст.

10. Вароніч Таццяна Уладзіміраўна - дацэнт Беларускага дзяржаўнага 
эканамічнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.
Тэма даклада: Экология и город (вторая половина XIX- начало XXвв.)

11. Пуцік Уладзімір Станіслававіч - дэкан факультэта павышэння 
кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага 
інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт.
Тэма даклада: Адлюстраванне сацыяльна-эканамічных проблем сялян у 
дзейнасці мясцовых камітэтаў Асобай народы аб патрэбах 
сельскагаспадарчай прамысловасці Паўночна-Заходняга краю.

Дыскусія

СЕКЦИЯ 2
ГІСТАРЫЧНЫЯ СТАРОНКІ СВІСЛАЦКАГА 

КРАЮ I МІНУЛАЕ ГРОДЗЕНШЧЫНЫ 
14:30-17:30

(Свіслацкі раённы выканаўчы камітэт, зала пасяджэнняў
г. Свіслач, вул. ЛенінаД)

Мадэратары:
Даўгач Таццяна Валянцінаўна, кандыдат гістарычных навук, 

старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі;
Доўнар Аляксандр Барысавіч. кандыдат гістарычных навук, 

загадчык аддзела спецыяльных гістарычных даследаванняў 
Інстытута гісторыі НАН Белорусі.

1. Пазднякоў Валерый Сямёнавіч - загадчык аддзела археаграфіі 
Беларускага навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай 
справы, кандыдат гістарычных навук.
Тэма даклада: Найстаражытная гісторыя мястэчка Свіслач да XVI ст. 
(паводле неапублікаваных дакументаў).
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2. Доўнар Аляксандр Барысавіч - загадчык аддзела специальных 
гістарычных даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат 
гістарычных навук.
Тэма даклада: Штодзённае жыццё жыхароў Свіслаччыны першай паловы 
XVIII ст. (па матэрыялах актовых кніг Поразава).

3. Філатава Алена Мікалаеўна - вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук.
Тэма даклада: Тадеуш Тышкевич - один из владельцев Свислочи.

4. Гушчынскі Ігар Генадзьевіч - намеснік дэкана па вучэбнай рабоце 
факультэта дашкольнай адукацыі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 
ўніверсітэта імя Максіма Танка, кандидат гістарычных навук, дацэнт. 
Тэма даклада: Асаблівасці судаўладкавання на тэрыторыі Гродзенскай і 
Віленскай губерняў у 1795-1840 гг.

5. Лепеш Аксана Васільеўна - дацэнт Беларускага нацыянальнага 
тэхнічнага ўніверсітэта, кандидат гістарычных навук, дацэнт.
Тэма даклада: Реорганизация Свислочской гимназии как проявление 
политики российского правительства в области образования после 
восстания 1830-1831 гг.

6. Даўгач Таццяна Валянцінаўна - кандидат гістарычных навук, старшы 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: Штодзённае жыццё жыхароў Свіслацкага краю ў другой 
палове XIX — пачатку XX ст.

7. Снапкоўскі Юрый Мікалаевіч - намеснік загадчика аддзела навукова- 
даследчай і публікацыйнай дзейнасці Нацыянальнага гістарычнага архіва 
Беларусі, аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: Службовыя асобы нямецкага паходжання ў Свіслачы (XIX 
- пачатак XX cm.).

8. Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч - дацэнт Беларускага дзяржаўнага 
эканамічнага ўніверсітэта, кандидат гістарычных навук, дацэнт.
Тэма даклада: Фінансаванне Свіслацкай гімназіі.

9. Талмачова Святлана Аляксандраўна - загадчык кафедры гісторыі 
Беларусі і славянскіх народаў Беларускага дзяржаўнага педагагічнага 
ўніверсітэта імя Максіма Танка, кандидат гістарычных навук, дацэнт. 
Тэма даклада: Роля органаў мясцовага кіравання Гродзенскай губерніі у 
рэалізацыі аграрной папітьікі расійскага ўрада ў пачатку XX cm.

10. Юшко Лізавета Барысаўна - малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук.
Тэма даклада: Деятельность П.А. Столыпина на посту председателя 
Гродненского губернского комитета о нуждах сельскохозяйственной 
промышленности.
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11. Лішай Дзмітрый Уладзіміравіч - малодшы навуковы супрацоўнік 
Інстьпута гісторыі НАН Беларусі.
Тэма даклада: Дзейнасць актывістаў польскага грамадска-палітычнага 
руху на тэрыторыі Беластоцкага і Сакольскага паветаў Гродзенскай 
губерні ў 1908-1910 гг.

12. Бажанаў Уладзімір Аляксандравіч - прафесар Беларускага
нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, 
прафесар.
Тэма даклада: Проблемы жизни на Гродненщине в начале XX века (по 
страницам газеты «Наша Ніва»),

13. Дашкевіч Алена Генадзьеўна - намеснік дырэктара Інстытута 
кіраўніцкіх кадраў па ідэалагічнай, выхаваўчай рабоце і сацыяльных 
пытаннях Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт.
Тэма даклада: Грамадска-палітычнае жыццё ў Свіслацкім краі ў гады 
польска-савецкай вайны (1919-1921 гг.).

14. Ганчарэнка Кірыл Дзмітрыевіч - малодшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусь
Тэма даклада: Вклад Н.Н. Воронина в археологическое изучение г. Гродно.

15. Васовіч Сяргей Міхайлавіч - дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.
Тэма даклада: Деятельность Гродненского Софийского православного 
братства в начале второго десятилетия XX в.

16. Ганчарэнка Кацярына Дзмітрыеўна - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат 
філалагічных навук.
Тэма даклада: Устарэлы жаргон у перыядычных выданнях Гродзеншчыны 
2010-х гг.

Дыскусія

ВАЖНЕЙШЕМ ПАДЗЕІ ШСТЫТУТА ГІСТОРЫІ 
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМП НАВУК БЕЛАРУСИ 

ЗА 2020-2021 ГАДЫ
9-10 красавіка 2020 г. у г. Мінску праведзена Міжнародная навукова- 

практычная канферэнцыя (завочная) «Еўропа: актуальныя праблемы 
этнакультуры».

5—6 мая 2020 г. у г. Мінску сумесна з Міністэрствам абароны Рэспублікі 
Беларусь праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «1945. Год 
Вялікай Перамогі (75-годдзю Вялікай Перамогі прысвячаецца)».

29 чэрвеня - 1 ліпеня 2020 г. у г. Мінску праведзена Міжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя «Антрапалогія і дэмаграфія чалавека ва 
ўмовах сацыяльна-эканамічных змяненняў у мінулым і ў цяперашні час».

18 верасня 2020 г. у г. Лідзе сумесна з Лідскім гісторыка-мастацкім 
музеем праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Гісторыка- 
культурная спадчына Лідчыны», прымеркаваная да 430-годдзя атрымання 
г. Ліда Магдэбургскага права.
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25 верасня 2020 г. у г. Глыбокае сумесна з Глыбоцкім раённым 
выканаўчым камітэтам, Міжнародным дзяржаўным экалагічным інстытутам 
імя А.Д. Сахарава БДУ і Рыма-Каталіцкім Касцёлам у Беларусі праведзена 
навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь, Глыбоцкі край і Эдвард 
Вайніловіч».

1-2 кастрычніка 2020 г. у а. г. Крэва сумесна са Смаргонскім раённым 
выканаўчым камітэтам праведзена II Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Крэўскія чытанні: гісторыя, археалогія, культурная спадчына 
Крэва».

28-30 кастрычніка 2020 г. у г. Мінску праведзена Міжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на 
тэрыторыі Беларусі ў 2019 годзе».

30 кастрычніка 2020 г. у г. Ашмяны сумесна з Ашмянскім раённым 
выканаўчым камітэтам праведзена IX Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Галыпанскія чытанні» «Канфесійнае жыццё Ашмяншчыны. 
Х-ХХ стст.».

5-6 лістапада 2020 г. у г. Мінску праведзена Міжнародная навуковая 
канферэнцыя (завочная) «Метадалогія гістарычнага даследавання: 
дасягненні, праблемы, перспектывы».

26-27 лістапада 2020 г. у г. Мінску праведзена Міжнародная навуковая 
канферэнцыя (анлайн) «Канцлер ВКЛ Астафій Багданавіч Валовіч (1520— 
1587): жыццё, дзейнасць, спадчына».

18-19 сакавіка 2021 г. у г. Мінску праведзена Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Рыжскі мір 1921 года ў лёсе беларускага народа (да 100-годдзя 
заключэння)».

14-16 красавіка 2021 г. у г. Мінску сумесна з Саветам маладых 
вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі праведзена IV-я канферэнцыя 
маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі «ARS LONGA: 
навуковыя дасягненні, праекты, перспектывы».

19 красавіка 2021 г. у г. Мінску прайшоў «круглы стол» «Толькі 
гісторыя дае моцны грунт для грамадска-палітычнай і культурнай творчасці 
(да 140-годдзя з дня нараджэння У.М. Ігнатоўскага)».

19 мая 2021 г. у г. Мінску і Лагойску праведзена Міжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на 
тэрыторыі Беларусі ў 2020 годзе».

24-25 чэрвеня 2021 г. у г. Гродна праведзена Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Германская агрэсія супраць СССР (да 80-годдзя трагедыі 
пачатку Вялікай Айчыннай вайны)».

28-30 чэрвеня 2021 г. у г. Мінску праведзена Міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Сучасная антрапалогія: праблемы вывучэння 
палеаантрапалогіі, гістарычнай дэмаграфіі, працэсаў морфафункцыянальнай і 
сацыяльнай адаптацыі».

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы 
навуковых даследаванняў на 2021-2025 гг. «Грамадства і гуманітарная 
бяспека беларускай дзяржавы» (навуковы кіраўнік - член-карэспандэнт НАН 
Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя) падпраграмы 
«Псторыя» (навуковы кіраўнік - кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
В.Л. Лакіза).
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ВЫДАННІІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСИ

ткйсніамітычмЕ
ЖЫЦЦЕ І БЕЛДРУСІ 

1772-1917 П.
HimHm

ИСТОРИЯ 
БЕЛОРУССКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

■
вялікіА 

а ПСТАГЫЧНЫ W Атлас
БЕЛАРУСІ

ТОМ пятый

НАЦИОНАЛЫІАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 
НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX - 
НАЧАЛО XXI».)

МЕТРИКА
Вял йога 

Княства Літоўскага
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