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Жылінскі М.Г. - вучоны сакратар, кандидат гістарычнйх 
навук, дацэнт

Ляўко В.М. - загадчик Цэнтра даіндустрыяльнага грамад- 
ства, доктар гістарычных навук

Лысенка П.Ф. - старшыня Палявога камітэта, доктар 
гістарычных навук, прафесар
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ПЛАН РАБОТЫ КАНФЕРЭНЦЫІ

16 мая 2008 года

8.30-9.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі

9.00 Адкрыццё канферэнцыі. Пленарнае пасяджэннс

11.00-11.30 Перапынак на каву. Наведванне Археалагічнай 
навукова-музейнай экспазіцыі Інстытута гісто- 
рыі НАН Беларусі

11.3-13.00 Праца па секциях. Ранішняе пасяджэннс

13.00-14.00 Абед

14.00-17.30 Праца па секциях. Вячэрняс пасяджэнне

17.30-18.00 Падвядзенне вынікаў канферэнцыі. Закрыццё 
канферэнцыі

з



ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

Адкрыццё канфсрэііцыі:

Кавалсня А.А. 
дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гіста- 

рычных навук, прафесар

Даніловіч В.В.
намеснік дырэктара па навуковай рабоце, кандыдат гіста- 

рычных навук, дацэнт

ВЫСТУПЛЕННІ 3 ДАКЛАДАМІ НА ПЛЕНАРНЫМ 
ПАСЯДЖЭНН1 

(рэгламент да 20 мінут)

1. Остраускас Томас (Институт истории Литвы, Вильнюс, 
доктор гуманитарных наук).

Культурно-хронологическая периодизация каменного и ран
него бронзового веков Южной Литвы

2. Квитницкий М.В., Лысенко С.Д. (Институт археологии 
Национальной академии наук Украины, Киев, старший научный 
сотрудник, кандидат исторических наук).

Охранные раскопки у с. Таценки под Киевом
3. Тарас Галина (Институт археологии Университета 

им. М. Кюри-Складовской, Люблин, Польша, доктор археологии).
Итоги исследований памятников тшцинецкой культуры в 

Центрально-Восточной Польше в 1997-2007 годах
4. Резенкин А.Д. (Институт истории материальной куль

туры Российской академии наук, Санкт-Петербург, кандидат 
исторических наук).

Некоторые итоги раскопок поселения новосвободнснской 
культуры эпохи ранней бронзы

5. Левко О.Н. (Институт истории НАН Беларуси, доктор 
исторических наук).

Опыт составления охранной зоны историко-культурной цен
ности на примере культурного слоя Друцка и его окрестностей

4



6. Лысенко П.Ф. (Институт истории НАН Беларуси, док
тор исторических наук, профессор).

Деятельность Полевого комитета Института истории НАН 
Беларуси за период с мая 2007 г. по апрель 2008 г.
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ВЫСТУПЛЕННІ НА СЕКЦЫЯХ
(рэгламент да 15 хвілін)

Секция № 1
Археалогія першабытнага грамадства

Дзённае пасяджэнне (11.30 - 13.00)

Кіраўнікі:
Язэпенка І.М. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычньіх навук, загадчык сектара), 
Коласаў А.У. (Магілёўскі дзяржаўны універсітэт 

ім. А.А. Куляшова, кандыдат гістарычных навук, старшы 
выкладчык)
Сакратар:

Разлуцкая А.А. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, навуковы 
супрацоўнік)

1. Лакіза В.Л. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, загадчык 
аддзела, кандыдат гістарычных навук).

Архелагічныя даследаванні помнікаў каменнага і бронзавага 
вякоў на тэрыторыі Белавежскай пушчы ў 2007 годзе

2. Крывальцэвіч М.М. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 
старшы навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук).

Вынікі археалагічных разведак 2007 года ва Усходнім Палессі
3. Калечиц Е.Г. (Институт истории НАН Беларуси, глав

ный научный сотрудник, доктор исторических наук).
Этапы эйкумснизации Беловежской пущи в первобытную 

эпоху (по материалам исследований 2007 года)
4. Чарняўскі Макс.М. (Інстытут гісторыі НАН Беларуси, 

навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук).
Даслсдаванні стаянак Асавец 7 і Бярэшча 1 у 2007 годзе
5. ІОбуховскмй (Белорусский государственный универ

ситет); Остраускас Т. (Институт Истории Литвы, Вильнюс, 
доктор гуманитарных наук); Сидорович В.М. (заведующийучеб
ной лабораторией музейного дела исторического факультета 
Белорусского государственного университета).
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Исследования стоянки Ковальцы 4 в Гродненском районе
6. Колосов А.В. {Могилевский государственный универ

ситет им. А.А. Кулешова, старший преподаватель, кандидат 
исторических наук).

Археологические работы на территории Могилёвского Посо- 
жья в 2007 году

7. Белявец В.Г. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, малод- 
шы навуковы супрацоўнік), Ткачоў А.Ю. (Беларускі дзяржаўны 
універсітэт, студэнт).

Раскопкі на помніку Камянюкі 1 Камянецкага раёна Брэсц- 
кай вобласці

Дыскусія

Вячэрняе пасяджэнне (14.00 - 17.30)

Кіраўнікі:
Лашанкоў М.І. (Інстытут гісторыі ІІАН Беларусі, кандидат 

гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік), 
Егарэйчанка А.А. (Беларускі дзяржаўны універсітэт, 

кандыдат гістарычных навук, загадчык кафедры) 
Сакратар:

Харытановіч З.А. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 
аспірант)

8. Язэпенка І.М. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, загад
чык сектара, кандыдат гістарычных навук).

Чацвёрты сезон даследаванняў на неалітычным паселішчы 
Камарын 5 Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці

9. Поплевко Г.Н. (Институт истории материальной куль
туры Российской академии наук, Санкт-Петербург, кандидат 
исторических наук).

Итоги трасологического исследования материалов поселе
ния эпохи ранней бронзы Чишхо.

10. Чарняўскі Міх.М. (Беларускі дзяржаўны універсітзт, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт).

Археалагічныя даследаванні 2007 года
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11. Шадыра В.I. (Інстытут гісторыі HAH Беларусі, загад
чик сектара, кандидат гістарычных навук).

Сслішча Клішына у Днепра-Дзвінскім міжрэччы
12. Харытановіч З.А. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 

аспірант).
Археалагічныя даслсдаванні на тэрыторыі Міпскай і 

Віцебскай абласцей у 2007 годзс
13. Егорейченко А.А. (Белорусский государственный уни

верситет, заведующий кафедрой, кандидат исторических наук, 
доцент).

Изучение городища Ратюнки в 2006-2007 годах
14. Подгурский П.Н. (Управление культуры Витебского го

рисполкома).
Исследования раскопа VII на городище Новое Село в 2007 году
15. Зуева А.У. (Беларускі дзяржаўны універсітэт, аспірант).
Лрхеалагічныяразведкі натэрыторыі Гродзенскага і Пінскага 

раёнаў у 2007 годзе
16. Кенько П.М. (Институт истории НАН Беларуси, млад

ший научный сотрудник).
Комплекс археологических памятников у д. Гольшаны 

Ошмянского района Гродненской области
17. Белявей В.Г. (Інстытут гісторыі НАНБеларусі, молод

им навуковы супрацоўнік); Сідаровіч В.М. (загадчык вучэбнай 
лабараторыі музейнай справы гістарычнага факультэта Бела- 
рускага дзяржаўнага універсітэта).

Рэспубліканскі рымскі дэнарый з селішча Несвіло
18. Разлуцкая А.А. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, на

вуковы супрацоўнік).
Вынікі даследавання паселішча Вялікія Бортнікі Бабруйска- 

га раёна
19. Язэпенка І.М. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, за

гадчык сектара, кандидат гістарычных навук).
Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі 

будаўніцтва аб’екта Грабная база з пунктам праката у г. Жлобіне 
Гомельскай вобласці



20. Кенько П.М. (Институт истории НАН Беларуси, млад
ший научный сотрудник).

Результаты исследования селища у д. Чёрная-Лоза Чашник- 
ского района Витебской области

Дыскусія

Секция № 2
Археалогія сярэдневякоўя

г г 3
Дзённае пасяджэнне (11.30 -13.00)

Кіраўнікі:
Марзалюк І.А. (Магілёўскі дзяржаўны універсітэт 

ім. А.А. Куляшова, доктар гістарычных навук, загадчык кафедры), 
Заяц Ю.А. (Інстытут гісторыі НАНБеларусі, кандыдат 

гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнгк)
Сакратар:

Мядзведзева В.У. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, малодшы 
навуковы супрацоўнік)

1. Штыхаў Г.В. (Інстытут гісторыі НАНБеларусі, галоўны 
навуковы супрацоўнік, доктар гістарычных навук, прафесар).

Археалагічныя даследаванні селішча на р. Лагозінка Лагой- 
скага раёна

2. Медведев А.М. (Институт истории НАН Беларуси, за
ведующий отделом, кандидат исторических наук, доцент).

Итоги исследований Борисоглебской (Коложской) церкви в 
2007 году

3. Лысенко П.Ф. (Институт истории НАН Беларуси, глав
ный научный сотрудник, доктор исторических наук, профессор).

Полевые исследования 2007 года на окольном городе и по
саде древнего Пинска

4. Дук Д.У. (Полацкі дзяржаўны універсітэт, загадчык ка
федры, кандыдат гістарычных навук, дацэнт).

Археалагічныя раскопкі на старажытным полацкім гара- 
дзішчы і нагляд за будаўнічымі работамі ў г. Полацк у 2007 годзе



5. Емельянчык В.А. (Полацкі дзяржаўны універсітэт, 
старшы выкладчык).

Антрапалагічная характарыстыка матэрыялаў пахаванняў 
XVII-XVIII стагоддзяў на Полацкім гарадзішчы

6. Левко О.Н. (Институт истории НАН Беларуси, заведую
щая Центром истории доиндустриалъного общества, доктор 
исторических наук).

Исследования в историческом центре Орши к «Дожинкам- 
2008»

7. Кулаков В.И. (Институт археологии Российской акаде
мии Наук, Москва, доктор исторических наук).

Первые данные о фортификации поселения Кауп
8. Иов О.В. (Институт истории НАН Беларуси, старший 

научный сотрудник, кандидат исторических наук).
Работы на Юровичском городище и новых поселениях на 

р. Лесная

Дыскусія

Вячэрняе пасяджэнне (14.00 -17.30)

Кіраўнікі:
Мядзведзеў А.М. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, загадчык 

аддзела археалогіі сярэдневяковага перыяду, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт),

Ганецкая І.У. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік) 

Сакратар:
Дзярновіч С.Д. (Інстытут гісторьіі НАНБеларусі, малодшы 

навуковы супрацоўнік)

9. Марзалюк І.А. (Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя 
А.А. Куляшова, загадчык кафедры, доктар гістарычных навук).

Археалагічныя даследаванні ў Магілёве, Магілёўскім і 
Чаўскім раёнах у 2007 гадах
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10. Мяцельскі А.А. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 
старшы навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук).

Курган ны могільнік каля в. Старыя Разанцы Мсціслаўскага 
раёна

11. Башкоў А.А. (Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя
А.С. Пушкіна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт). ''

Архелагічныя даследаванні Воўчына ў 2007 годзе
12. Ганецкая 1.У. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, стар

шы навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук).
Палявыя даследаванні ў Глускім замку
13. Кошман В.І. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, навуко

вы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук).
Археалагічныя даследаванні на Сярэдняй Бярэзіне ў 2007 годзе
14. Дубицкая Н.Н. (Институт истории НАН Беларуси, 

старший научный сотрудник, кандидат исторических наук).
Раскопки на городище раннего железного века у д. Красная 

Горка Жлобинского района Гомельской области
15. Заяц Ю.А. (Институт истории НАН Беларуси, стар

ший научный сотрудник, кандидат исторических наук).
Основные итоги исследований на территории Верхнего горо

да Минска, в зоне строительства Духовно-образовательного цен
тра Белорусской Православной Церкви

16. Клімаў М.В. (Інстытут гісторыі НАНБеларусі, навуко
вы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук).

Археалагічныя раскопкі на паселішчах Лісна, Дзянісёнкі, 
Сакалова ў 2007 годзе

17. Плавінскі М.А. (Нацыянальны музей гісторыі і культу
ры Беларусі, вядучы навуковы супрацоўнік).

Раскопкі курганнага могільніка Пагошча ў 2007 годзс
18. Дробушевский А.И. (Ветковский музей народного твор

чества, заведующий центром, кандидат исторических наук).
Исследования в Ветковском районе Гомельской области
19. Вайцяховіч А.В. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 

малодшы навуковы сунрацоўнік).
Вывучэнне курганоў Докшыцкага раёна ў 2007 годзе
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20. Кошман B.L (Інстытут гісторыі HAH Беларусі, навуко- 
вы супрацоўнік, кандидат гістарычных навук).

Археалагічны нагляд у зоне земляных работ на вуліцах Ганд- 
лёвай, Герцэна і Рэвалюцыйнай у г. Мінску ў 2007 годзс.

21. Макушников О.А. (Гомельский государственный уни
верситет им. Ф. Скарины, кандидат исторических наук, до
цент); Сычёв В.Н (Гомельский государственный университет 
им. Ф. Скарины, старший преподаватель).

Основные итоги исследований восточнославянских памят
ников на Юго-Востоке Беларуси

22. Рассадзін С.Я. (Беларускі дзяржаўны тэхналагічны 
універсітэт, доктар гістарычных навук, прафесар).

Даследаванні Шацілінскага Вострава - папярэдніка сучасна- 
га Светлагорска.

23. Салаўёў А.А. (Нацыянальны Полацкі гісторыка-куль- 
турны музей-запаведнік, навуковы супрацоўнік).

Археалагічны нагляд за будаўнічымі работамі на вул. Войка- 
ва ў Полацку ў 2007 годзе.

24. Колосовский Ю.В.; Войтехович А.В. (Институт исто
рии НАН Беларуси, младший научный сотрудник).

Археологические исследования на территории монастыря 
бернардинцев в 2007 году

25. Дернович С.Д. (Институт истории НАН Беларуси, 
младший научный сотрудник).

Исследования на городище Масковичи Браславского района 
в 2007 году

26. Коваленко Д.А. (Витебский государственный универси
тет им. П.М. Машерова, преподаватель).

Археологические исследования в Копыси в 2007 году
27. Иов О.В. (Институт истории НАН Беларуси, старший 

научный сотрудник, кандидат исторических наук).
Археологические исследования на территории иезуитского 

монастыря в д. Юровичи Калинковичского района
28. Ильютик А.В. (Институт истории НАН Беларуси, на

учный сотрудник).
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Бобруйская крепость. Полигон-3
29. Калядзінскі Л.У. (Беларускі дзяржаўны педагагічны 

універсітэт імя. М. Танка, кандыдат гістарычных навук, да- 
цэнт).

Капыль 2007: вынікі палявых даслсдаванняў

Дыскусія
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Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай 
комплексной праграмы навуковых даследаванняў на 2006-2010 гг. 
«Гісторыя беларускай нацыі, дзяржаўнасці і культуры» (наву- 
ковы кіраўнік праграмы - доктар гістарьічных навук, прафесар 
А.А. Каваленя)
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