
Нацыянальная акадэмія навук
Беларусі

Інстытут гісторыі НАН Беларусі 
Пінскі гарадскі выканаўчы камітэт

ПРАГРАМА
навукова-практычнай канферэнцыі

Гісторыя Пінска: 
ад старажытнасці 

да сучаснасці 
(да 915-годдзя першай 

летапіснай узгадкі горада)

Пінск,
5-6 кастрычніка 2012 г.



Аргкамітэт канферэнцыі

Гордзіч Аляксандр Аляксандравіч - стар- 
шыня Пінскага гарадскога выканаўчага 
камітэта;

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч - 
акадэмік-сакратар Аддзялення
гуманітарных навук і мастацтваў НАН 
Беларусі, доктар гістарычных навук, 
прафесар;

Канеўскі Аляксандр Альфрэдавіч - 
намеснік старшыні Пінскага гарадскога 
выканаўчага камітэта;

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч - дырэк- 
тар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Літвін Аляксей Міхайлавіч - загадчык 
аддзела ваеннай гісторыі і міждзяржаўных 
адносін, доктар гістарычных навук, прафе
сар;

Лысенка Пётр Фёдаравіч - галоўньі 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
НАН Беларуси доктар гістарычных навук, 
прафесар.



Адкрыццё канферэнцыі

Выступление старшыні Пінскага гарадскога 
выканаўчага камітэта
Аляксандра Аляксандравіча Гордзіча

Выступление акадэміка-сакратара Аддзялення 
гуманітарных навук і мастацтваў НАН 
Беларусі, доктара гістарычных навук, прафеса- 
ра
Аляксандра Аляксандравіча Кавалені

Даклады
(да 10 хвілін)

1. Лысенка Пётр Фёдаравіч, галоўны наву- 
ковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, доктар гістарычных навук, прафе- 
сар. Тэма даклада: «Старажытны Пінск у 
XI - XIII стст.»

2. Дубіцкая Наталля Мікалаеўна, старшы 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук. 
Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні 
пры будаўніцтве студэнцкай вёскі Палескага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 2010 - 2012 гг.»

3. Груша Аляксандр Іванавіч, загадчык 
аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і 
пачатку Новага часу, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт. Тэма даклада: «Грамата князя 
Васіля Нарьімонтавіча з музея Беларускага 
Палесся ў Пінску ў сацыякультурным 
кантэксце гісторьіі Вялікага Княства 
Літоўскага канца XIV-пачатку XVст.»



4. Голубеў Валянцін Фёдаравіч, вядучы на- 
вуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, доктар гістарычных навук, дацэнт. 
Тэма даклада: «Асаблівасці сацыяльна- 
эканамічнага развіцця Пінска ў XVI 
XVIII стст.»

5 Яноўская Валянціна Васільеўна, загад
чик аддзела гісторыі беларускай 
дзяржаўнасці Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандидат гістарычных навук, да
цэнт. Тэма даклада: «Шнек у складзе 
Расійскай імперыі».

6. Ляхоўскі Уладзімір Віктаравіч, дацэнт 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кан
дидат гістарычных навук. Тэма даклада: 
«Пінск у гады Першай сусветнай вайны».

7. Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч, дырэк- 
тар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кан
дидат гістарычных навук, дацэнт. Тэма дак
лада: «Шнеку складзе Полыичы (1921 — 1939 
гг.)».

8. Літвін Аляксей Міхайлавіч, загадчик 
аддзела ваеннай гісторыі і міждзяржаўных 
адносін, доктар гістарычных навук, прафе- 
сар. Тэма даклада: «Пінск у гады Другой сус
ветнай вайны».

9. Крывашэй Дзмітрый Антонавіч, стар
ты навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук. 
Тэма даклада: «Пасляваеннае развіццё 
Шнека».



10. Яленская Ірына Эдуардаўна, дацэнт 
Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
А.С.Пушкіна, кандыдат гістарычных навук; 
Фядзечка Сяргей Аляксеевіч, старшы вы- 
кладчык Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта. 
Тэма даклада: «Асаблівасці развіцця Пінска ў 
канцы XX- пачатку XXI ст.»

11. Яноўскі Алег Антонавіч, загадчык ка
федры гісторыі Расіі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 
гістарычных навук, прафесар. Тэма даклада: 
«Пінск у навукова- адукацыйным кантэксце 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта».

Месца правядзення:
Палескі дзяржаўны ўніверсітэт

Парадак працы:

5 кастрычніка

12.30 - 13.30 - Размяшчэнне ў гасцініцы
«Палессе».

13.40- 14.40-Абед.
15.00 - 17.00 - Праца канферэнцыі.

6 кастрычніка

9.00 - 10.00 - Снеданне.
10.30 - 12.30 - Удзел у святочных

мерапрыемствах, прысвечаных 
915-годдзю Пінска.

13.00- 14.00-Абед.
14.30 - 17.00 - Экскурсія па гораду.
17.00 - Ад’езд удзельнікаў канферэнцыі



Канферэнцыя праводзіцца ў рамках 
выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых 

даследаванняў 
на 2011 -2015 гг.

«Гуманітарныя навукі як фактар развіцця 
беларускага грамадства і дзяржаўнай 

ідэалогіі», падпраграма №1 «Гісторыя, 
духоўная і матэрыяльная культура 

беларускага народа» 
(навуковы кіраўнік праграмы - 

доктар гістарычных навук, прафесар 
А. А. Каваленя)


