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АРГКАМІТЭТ
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 

«Вынікі археалагічных даследаванняў 
на тэрыторыі Беларусі ў 2012 годзе»

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч - дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (старшыня 
аргкамітэта);

Лакіза Вадзім Леанідавіч - намеснік дырэктара па навуковай рабоце 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт (намеснік старшыні аргкамітэта);

Салаўянаў Андрэй Пятровіч - вучоны сакратар Інстытута гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (член 
аргкамітэта);

Ляўко Вольга Мікалаеўна - загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага 
грамадства Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар 
гістарычных навук, прафесар (член аргкамітэта);

Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч - загадчык аддзела археалогіі 
першабытнага грамадства Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (член аргкамітэта);

Кошман Вадзім Іванавіч - загадчык аддзела археалогіі сярэдніх вякоў і Новага 
часу Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (член аргкамітэта);

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч - загадчык аддзела захавання і выкарыстання 
археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук (член аргкамітэта);

Пашык Ала Валянцінаўна - лабарант першай катэгорыі аддзела захавання і 
выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі (адказны сакратар).

Інфармацыйныя партнёры канферэнцыі

Навуковы, навукова-метадычны ілюстраваны часопіс «Беларускі гістарычны 
часопіс»;

Літаратурна-мастацкі і грамадска-палітычны часопіс «Полымя»; 
Навуковая інфармацыйна-аналітычная газета НАН Беларусі «Веды»; 
Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія Рэспублікі Беларусь.
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Лакіза Вадзім Леанідавіч — намеснік дырэктара па навуковай рабоце 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт; Харытановіч Зоя Анатольеўна - малодшы 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук; 
Касюк Алена Фёдараўна - малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі; Крывальцэвіч Мікалай 
Мікалаевіч - старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук; Белявец Вадзім 
Георгіевіч - навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя доследование ў зоне будаўніцтва 
Нежынскага горна-абагачальнага камбіната і аб ’ектаў яго інфраструктуры 
ў 2012 годзе»

Дук Дзяніс Уладзіміравіч - прарэктар па вучэбнай рабоце Полацкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, 
Новаполацк)

Тэма даклада: «Археалагічныя раскопкі на Запалоцкш пасадзе Полацка: 
стан і перспектывы даследавання»

Кошман Вадзім Іванавіч - загадчык аддзела археалогіі сярэдніх вякоў і 
Новата часу Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Асноўныя вынікі беларуска-французскай археалагічнай 
экспедыцыі на месцы пераправы Вялікай Арміі Наполеона праз р. Бярэзіну (26- 
29.11.1812 г.)»

Марзалюк Ігар Аляксандравіч - загадчык кафедры археалогіі і 
спецыяльных гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя А.А. Куляшова, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: «Роля палявых археалагічных практык у навуковай 
падрыхтоўцы студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці «Гісторыя. 
Археалогія»
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16 мая 2013 г.

ПРАЦА СЕКЦЫЙ

Секция 1
Археалогія першабытнага грамадства

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, актавы зал)

Дзённае пасяджэнне (12.45 - 13.30)

Кіраўнікі секцыі:
Белявец Вадзім Георгіевіч - навуковы супрацоўнік Інстытута 

гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, (Беларусь, Мінск);

Зуева Аляксандра Уладзіміраўна - выкладчык кафедры археалогіі і 
спецыяльных гістарычных дысцыплін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі:

Колосов Александр Владимирович - заместитель декана по учебной и 
научной работе исторического факультета Могилевского государственного 
университета имени А.А. Кулешова, кандидат исторических наук, доцент (Бе
ларусь, Могилёв)

Тема доклада: «Археологические работы 2012 года в Посожье»

Дубицкая Наталья Николаевна - старший научный сотрудник Институ
та истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических 
наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Раскопки поселения Прудок на Нижней Березине»

Хомченко Ярослав Леонидович - студент 4 курса исторического фа
культета Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова 
(Беларусь, Могилев)

Тема доклада: «Результаты археологических работ в Кричевском и 
Мстиславском районе в 2012 году»
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Вячэрняе пасяджэнне (14.30 - 17.30)

Кіраўнікі секцыі:
Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч - старшы навуковы супрацоўнік 

Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск);

Коласаў Аляксандр Уладзіміравіч - намеснік дэкана па вучэбнай і навуковай 
рабоце гістарычнага факультэта Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
А.А. Куляшова, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Магілёў)

Выступленні з дакладамі:

Поплевко Галина Николаевна - старший научный сотрудник Института 
материальной культуры Российской академии наук, кандидат исторических 
наук (Россия, Санкт-Петербург)

Тема доклада: «Экспериментально-трасологическое исследование костя
ных орудий»

Лакіза Вадзім Леанідавіч - намеснік дырэктара па навуковай рабоце Ін- 
стытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарыч- 
ных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Папярэднія вынікі археалагічных даследаванняў на тэры- 
торыі Беларускага Панямоння ў 2012 годзе»

Язэпенка Ігар Мікалаевіч - старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гі- 
сторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў у Рэчыцкім і 
Светлагорскім раёнах Гомельской вобласці ў 2012 годзе»

Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Некаторыя вынікі археалагічных. разведок 2012 года ва 
ўсходніх раёнах Беларускага Палесся»

Вяргей Валянціна Сяргееўна - археолаг, кандыдат гістарычных навук; 
Касюк Алена Фёдараўна - малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Даследаванні на паселішчы Снядзін-3 у Петрыкаўскім 
раёне ў 2012 годзе»
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Калечыц Алена Генадзьеўна - галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар гістарычных навук, 
прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі палявых даследаванняў 2012 года на тэрыторыі 
Заходняга Палесся»

Пачобут Наталля Аляксандраўна - вядучы навуковы супрацоўнік 
Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея (Беларусь, Гродна)

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі ў Карэліцкім раёне (гарадзішчы 
Беразавец і Сёгда»

Ткачоў Алег Юр’евіч - малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, магістр гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў на Беларускім 
Пабужжы ў 2012 годзе»

Вашанаў Аляксандр Мікалаевіч - аспірант Інстытута гісторыі Нацыя
нальнай акадэміі навук Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі доследования стаянкі Бялынічы 1А (2009—2012 гг.)»

Арабей Алеся Сяргееўна - в.а загадчыка аддзела археалогіі і 
нумізматыкі Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, магістр 
гістарычных навук (Беларусь, Гродна)

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Брэсцкага і 
Камянецкага раёнаўу 2012 годзе»

Ліневіч Сяргей Барысавіч — аспірант Інстытута гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Новыязнаходкі клінападобных свідраваных сякер з 
тэрыторыі Беларусі: да пытания вытворчасці і прызначэння»

Дыскусія
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16 мая 2013 г.

Секция 2
Археалогія сярэдневяковага перыяду

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

Дзённае пасяджэнне (12.45 - 13.30)

Кіраўнікі секцыі:
Ляўко Вольга Мікалаеўна - загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага 

грамадства Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар 
гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск);

Дук Дзяніс Уладзіміравіч - прарэктар па вучэбнай рабоце Полацкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, дацэнт 

(Беларусь, Новаполацк)

Выступленні з дакладамі:

Марзалюк Ігар Аляксандравіч - загадчык кафедры археалогіі і спецы- 
яльных гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
А.А. Куляшова, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічнага вывучэння гарадзішча “Стары 
Шклоў” і курганных могільнікаў у Магілёўскім і Чавускім раёнах Магілёўскай 
вобласціў 2012 годзе»

Магалінскі Ігар Уладзіміравіч - навуковы супрацоўнік Нацыянальнага 
Полацкага гісторыка-культурнага музея-заказніка, аспірант Інстытута гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні ў Полацку ў 2012 годзе»

Рассадин Сергей Евгеньевич - профессор Белорусского 
государственного технологического университета, доктор исторических наук 
(Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Археология и история Лавришевского монастыря»
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Вячэрняе пасяджэнне (14.30 - 17.30)

Кіраўнікі секцыі:
Кошман Вадзім Іванавіч - загадчык аддзела археалогіі сярэдніх вякоў і 
Новага часу Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск);
Марзалюк Ігар Аляксандравіч - загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных 
гістарычных навук Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, 

доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Магілёў)

Выступленні з дакладамі:

Лысенко Петр Федорович - главный научный сотрудник Института 
истории Национальной академии наук Беларуси, доктор исторических наук, 
профессор (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Историческая топография древнего Пинска (по материа
лам исследований 2012 года)»

Макушников Олег Анатольевич - доцент Гомельского государственно
го университет им. Франциска Скорины, доктор исторических наук; Линден- 
ков Дмитрий Николаевич - научный сотрудник сектора археологии 
Гомельского дворцово-паркового ансамбля (Беларусь, Гомель)

Тема доклада: «Основные итоги исследования средневековых памятников 
в Гомеле иуд. Мохов Лоевского равна»

Марзалюк Ігар Аляксандравіч - загадчык кафедры археалогіі і 
спецыяльных гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя А.А. Куляшова, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: «Выратавальныя раскопкі ў гістарычным цжнтры 
Магілёваў 2012 годзе»

Соловьев Александр Александрович - старший научный сотрудник 
Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника (Бела
русь, Полоцк)

Тема доклада: «Наблюдение за строительно-земляными работами на 
территории дома по ул. Краснова, 12 в г. Полоцке в 2012 году».

Линденков Дмитрий Николаевич - научный сотрудник сектора 
археологии Гомельского дворцово-паркового ансамбля (Беларусь, Гомель)

Тема доклада: «Археологические разведки в Гомельском и Лоевском рай
онах на Гомельщине»
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Піваварчык Сяргей Аркадзьевіч - загадчык кафедры археалогіі і 
этналогіі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, доктар 
гістарычных навук, дацэнт; Юркавец Юлія Васільеўна - выкладчык кафедры 
археалогіі і этналогіі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы 
(Беларусь, Гродна)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў Гроднаў 2012 годзе»

Бубенько Татьяна Станиславовна - доцент кафедры истории Беларуси 
Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, кандидат 
исторических наук (Беларусь, Витебск)

Тема доклада: «Итоги раскопок 2012 года и перспективы изучения Ново- 
грудка»

Хацько Аляксандр Анатольевіч - магістрант Гродзенскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта (Беларусь, Гродна)

Тэма даклада: «Кафля з археалагічных даследаванняў Гроднаў 2012 г.»

Галынский Роман - студент V курса Могилёвского государственного 
университета имени А. А. Кулешова (Беларусь, Могилев)

Тема доклада: «Археологические разведки на территории г. Быхова Моги
левской области в 2012 году».

Белоусов Алексей Русланович - археолог (Беларусь, Витебск)
Тема доклада: «Исследования в г. Витебске в 2012 году на территории 

Взгорья (ул. Ленина, 75 и ул. Толстого, 2)»

Авласович Алексей Михайлович - магистрант исторического факульте
та Могилёвского государственного университета имени А.А. Кулешова 
(Беларусь, Могилев)

Тема доклада: «Опыт создания компьютерной базы данных по курганным 
могильникам Могилевской области»

Мазалеўскі Вячаслаў Іванавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка “Нясвіж” (Беларусь, 
Нясвіж)

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі на тэрыторыі гістарычнай 
часткі г. Нясвіжа»
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Чараўко Віктар Уладзіміравіч - выкладчык Полацкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, магістр гістарычных навук (Беларусь, Новаполацк)

Тэма даклада: «Археалагічныя раскопкі на могільніку каля в. Івесь 
Глыбоцкага раёна ў 2012 годзе»

Дыскусія

13



17 мая 2013 г.

Секция 1
Археалогія першабытнага грамадства

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, актавы зал)

Дзённае пасяджэнне (9.00 - 13.00)

Кіраўнікі секцыі: 
Руководители секции: 

Калечыц Алена Генадзьеўна - галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 

доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск); 
Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч - загадчык аддзела археалогіі 

першабытнага грамадства Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі:

Ашэйчык Віталь Уладзіміравіч - аспірант Інстытута гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, магістр гістарычных навук; Зуева 
Аляксандра Уладзіміраўна - выкладчык Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук; ІЧарняўскі Міхаіл Міхайлавіч| - 
дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі на Панямонні ў 2012 годзе»

Белявец Вадзім Георгіевіч - навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Раскопкі на грунтовых могільніках жалезнага веку 
Радасць і Пятровічы ў Беларускім Пабужжы»

Чарняўскі Максім Міхайлавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў на Беларускім 
Паазер ’і ў 2012 годзе»
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Медведев Александр Михайлович — заведующий отделом археологии 
первобытного общества Института истории Национальной академии наук Бе
ларуси, кандидат исторических наук, доцент (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Археологические обследования памятников в бассейне рек 
Меречи и Вилии»

Шадыра Вадзім Іосіфавіч - старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Пруднікі — порубежная крэпасць Полацкай зямлі»

Ашэйчык Віталь Уладзіміравіч - аспірант Інстытута гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, магістр гістарычных навук; Зуева 
Аляксандра Уладзіміраўна - выкладчык Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Раскопкі ў ваколіцах вёскі Дрозды на Стаўбцоўшчыне ў 
2012 годзе »

Грыб Уладзімір Валер’евіч - аспірант Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі ў Лёзненскім раёнеў 2012 годзе»

Дыскусія

Вячэрняе пасяджэнне (14.00 - 16.00)

Кіраўнікі секцыі:
Дубіцкая Наталля Мікалаеўна - старшы навуковы супрацоўнік 

Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск);

Чарняўскі Максім Міхайлавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі:

Харытановіч Зоя Анатольеўна - малодшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Беларусь, Мінск)
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Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні ў Паўднёвым Паазер ’е ў 2012 
годзе»

Ляшкевич Элона Александровна - младший научный сотрудник Ин
ститута истории Национальной академии наук Беларуси (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Ихтиологическая коллекция из раскопок городища Бирули 
Докшицкого района»

Касюк Алена Фёдараўна - малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі; Вашанаў Аляксандр 
Мікалаевіч - аспірант Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных разведок на Палессіў 2012 годзе»

Ткачева Мария Ивановна - младший научный сотрудник Института ис
тории Национальной академии наук Беларуси, аспирант Института истории 
Национальной академии наук Беларуси, магистр исторических наук (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Археологические исследования в Гомельской и Минской 
областях в 2012 году»

Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў помнікаў неаліту і 
бронзавага векуў ваколіцах Салігорска (2008-2012 гады)»

Маслюкоў Тэльман Віктаравіч - настаўнік гісторыі сярэдняй школы № 
10 г. Салігорска (Беларусь, Салігорск)

Тэма даклада: «Археалагічныя абследаванні ў Жлобінскім і Светлагорскім 
раёнаху 2012 годзе»

Дыскусія
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17 мая 2013 г.

Секция 2
Археалогія сярэдневяковага перыяду

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

Дзённае пасяджэнне (9.00 - 13.00)

Кіраўнікі секцыі:
Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч - загадчык аддзела захавання і 

выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, кандидат гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Башкоў Аляксандр Аляксандравіч - дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна, кандидат гістарычных навук 

(Беларусь, Брэст)

Выступленні з дакладамі:

Войтехович Андрей Вячеславович - заведующий археологическими на
учными фондами Института истории Национальной академии наук Беларуси, 
кандидат исторических наук; Дернович Сергей Дмитриевич - научный со
трудник отдела археологии средневекового периода (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Археологическое исследование селища I у д. Бирули Док- 
шицкого района в 2012 году»

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь (Беларусь, Мінск), 
кандидат гістарычных навук; Юркавец Юлія Васільеўна - выкладчык 
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купали (Беларусь, Гродна); 
Астаповіч Эдвард Антонавіч - студэнт 3 курса геаграфічнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта; Сцяпанава Марыя Ігараўна - 
студэнтка 5 курса гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Раскопкі курганнага могільніка Наўры ў 2012 годзе»

Башкоў Аляксандр Аляксандравіч - дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна, кандидат гістарычных навук (Беларусь, Брэст)

Тэма даклада: «Папярэднія вынікі даследавання радавой сядзібы 
Дастаеўскіху 2012 годзе»
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Касюк Алена Фёдараўна - малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў на
раннесярэдневяковым паселішчы Барыскавічы-1 Мазырскага раёна ў 2011— 
2012 гадах»

Ш неевайсс Йенс - доктор исторических наук; Шумиловских Людмила 
- магистр биологических наук; Бартроу Анна-Мария - студентка (Берлин
ский университет, Германия); Касюк Елена Федоровна - младший научный 
сотрудник Института истории Национальной академии наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Применение магниторазведки при изучении раннесредне
вековых памятников Беларуси»

Кенько Павел Михайлович - младший научный сотрудник Института 
истории Национальной академии наук Беларуси (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Археологическое исследование Гольшан в 2012 году»

Кошман Вадзім Іванавіч - загадчык аддзела археалогіі сярэдніх вякоў і 
Новага часу, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вывучэнне абарончых збудаванняў гарадзішча Свіслач у 
2012 годзе»

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч - загадчык аддзела захавання і 
выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Даследаванні археалагічнага комплексу на р. Менка ў 2012 
годзе»

Іоў Алег Вільгельмавіч - старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук; 
Памазанаў Мікалай Мікалаевіч - малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі; Шыпіла Уладзімір 
Аляксандравіч - аспірант Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных і антрапалагічных даследаванняў на 
гарадзішчы Снядзін у 2012 годзе»

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч - загадчык аддзела захавання і 
выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні курганоў Цэнтральнай 
Беларусіў 2012 годзе»
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Ермохин Максим Валерьевич - старший научный сотрудник Института 
экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича Национальной академии 
наук Беларуси, кандидат биологических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Результаты дендрохронологических исследований на тер
ритории Беларуси в 2012 году»

Клімаў Марат Васільевіч - навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандидат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Асноўныя накірункі археалагічных доследаў на тэрыторыі 
Віцебскай вобласці ў 2012 годзе»

Костюкевич Анастасия Владимировна — аспирант Института истории 
Национальной академии наук Беларуси, магистр исторических наук (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Морфология стеклянных браслетов Друцкой коллекции из 
фондов Национального государственного музея Республики Беларусь»

Дыскусія

Вячэрняе пасяджэнне (14.00 - 16.00)

Кіраўнікі секцыі:
Лисенка Пётр Фёдаравіч - галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута 

гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар гістарычных навук, 
прафесар (Беларусь, Мінск);

Клімаў Марат Васільевіч - навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук 

(Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі:

Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч - дацэнт Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка, кандыдат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Капыльскі раён. Археалагічныя даследаванні ў 2012 годзе»
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Иов Олег Вильгельмович - старший научный сотрудник Института ис
тории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук 
(Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Раскопки курганного могильника Прусы в Стародорож- 
ском районе в 2012 году»

Ганецкая Ірына Уладзіміраўна - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандидат 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні на Верхнім горадзеў Мінску ў 
2010 годзе»

Дзярновіч Алег Іванавіч - старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Аднаўленне археалагічных даследаванняў Крэўскага замка: 
сезон 2012 года»

Каркотко Андрей Юрьевич - археолог 52 отдельного батальона Мини
стерства обороны Республики Беларусь (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Исследование следов захоронений воинов РККА на терри
тории Брестской крепости»

Власавец Яўгеній Вячаслававіч - малодшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных разведок 2012 года ў Ашмянскім і 
Навагрудскім раёнах»

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў канферэнцыі
(16.00-17.00)
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ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ 
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

Ў 2012-2013 ГАДАХ

25 студзеня 2012 г. адбыліся арганізаваныя сумесна з Інстытутам мовы і 
літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі навуковыя чытанні, 
прысвечаныя Віктару Уладзіміравічу Мартынаву (да 50-годдзя навуковай 
дзейнасці).

14 лютага 2012 г. адбыўся арганізаваны сумесна з рэдакцыяй газеты «Звязда» 
«круглы стол» «Гісторыя ГІерамогі: недапушчэнне фальсіфікацый Вялікай 
Айчыннай вайны, ушанаванне подзвігу партызан і падполыпчыкаў».

15 лютага 2012 г. адбыўся арганізаваны сумесна з прадстаўнікамі 
паўночнаамерыканскай і ўкраінскай гістарычнай школы «круглы стол» на тэму 
«Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў амерыканскай і ўкраінскай гістарыяграфіі».

17 лютага 2012 г. адбыўся арганізаваны сумесна з рэдакцыяй газеты 
«Савецкая Беларусь» «круглы стол», прысвечаны развіццю гуманітарнай навукі ў 
Рэспубліцы Беларусь.

15 сакавіка 2012 г. адбыўся арганізаваны сумесна з Экзархатам Беларускай 
Праваслаўнай Царквы, Міжнародным дабрачынным фондам «Сям’я-Яднанне- 
Айчына», Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа, Інстытутам 
сацыялогіі НАН Беларусі і Інстытутам філасофіі НАН Беларусі «круглы стол» на 
тэму «Рэлігійны фактар нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь ».

21 сакавіка 2012 г. ў інфармацыйна-выставачным цэнтры Цэнтральнай 
навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа НАН Беларусі адбылася прэзентацыя першай 
часткі 2-томнага выдання «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII — 
пачатку XXI ст.», а таксама іншых найноўшых выданняў навукоўцаў Інстытута 
гісторыі НАН Беларусь

23 сакавіка 2012 г. ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адбыўся «круглы 
стол», прысвечаны 75-годдзю з дня нараджэння галоўнага навуковага 
супрацоўніка Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктара гістарычных навук, 
Лаўрэата Дзяржаўнай Прэміі Рэспублікі Беларусь Георгія Якаўлевіча Галенчанкі.

23 сакавіка 2012 г. адбыўся арганізаваны сумесна з рэдакцыяй газеты 
«Звязда» «круглы стол» «На чым заснавана дзяржаўнасць Беларусі?»

19 красавіка 2012 г. ў інфармацыйна-выставачным цэнтры Цэнтральнай 
навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа НАН Беларусі адбылася прэзентацыя альбома 
«Археологическое наследие Беларуси».

4 мая 2012 г. адбылася арганізаваная сумесна з Беларускім дзяржаўным 
педагагічным універсітэтам імя М. Танка, камітэтам па адукацыі Мінгарвыканкама, 
упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска, 
Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, гімназіей № 174 г. 
Мінска V Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Вялікая 
Айчынная вайна 1941 - 1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».
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10-11 мая 2012 г. адбылася Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
«Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2011 годзе».

22 - 23 мая 2012 г. ў г. Полацку адбылася міжнародная навуковая канферэн
цыя «Полацк у гісторыі і культуры Еўропы». Арганізатарамі навуковага форуму 
выступілі Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і 
мастацтваў НАН Беларусі, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, Полацкі гарадскі выканаўчы 
камітэт, Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік.

24 мая 2012 г. адбылася рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя 
«Газета «Звязда» ў грамадска-палітычным і культурным жыцці Беларусі: (да 95- 
годдзя заснавання і 70-годдзя першага падпольнага выхаду «Звязды» ў гады 
Вялікай Айчыннай вайны)». Арганізатарамі навуковага мерапрыемства выступілі 
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і 
мастацтваў НАН Беларусі, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, рэдакцыя газеты «Звяз
да».

25 мая 2012 г. ў в. Галынаны Ашмянскага раёна Гродзенскай вобласці адбыла
ся V міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Галыпанскія чытанні: 
Гісторыка-культурная спадчына Ашмяншчыны». Мерапрыемства арганізавалі 
Інстытут гісторыі НАН Беларусі і Ашмянскі раённы выканаўчы камітэт.

5 чэрвеня 2012 г. сумесна з Пасольствам Ісламскай Рэспублікі Іран праведзе- 
ны «круглы стол», прысвечаны жыццю і дзейнасці Рухала Мусаві Хамейні.

12 - 13 чэрвеня 2012 г. сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў 
Рэспубліцы Беларусь - Расійскім цэнтрам навукі і культуры ў Мінску праведзена 
Міжнародная канферэнцыя «Расія, Беларусь, Украіна: гісторыя, сучаснасць, буду- 
чыня (да 1150-годдзя зараджэння расійскай дзяржаўнасці)».

25 - 27 чэрвеня 2012 г. сумесна з Аддзяленнем гуманітарных навук і мастацтваў 
НАН Беларусі, Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Коласа праведзена міжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя «Экалогія чалавска ў вырашэнні сацыяльных праблем 
мінулага і сучаснага грамадства».

25 - 27 ліпеня 2012 г. ў г. Магілёве адбылася міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Айчынная вайна 1812 года ў лёсах народаў Расіі і 
Беларусі (да 200-годдзя перамогі Расіі ў Айчыннай вайне 1812 года)». Мерапрыем
ства арганізавалі Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Аддзяленне гуманітарных 
навук і мастацтваў НАН Беларусі, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Прадстаўніцтва 
Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь - Расійскі цэнтр навукі і культуры ў 
Мінску, Музей гісторыі Магілёва, Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Ку- 
ляшова.

20 жніўня - 2 верасня 2012 г. сумесна з Германскай службай акадэмічных 
абменаў DAAD праведзена летняя школа «Цэнтральная і Усходняя Еўропа ў Пер- 
шай сусветнай вайне: погляд з Беларусі».

6 — 7 верасня 2012 г. Аддзяленнем гуманітарных навук і мастацтваў НАН 
Беларусі, Інстытутам гісторыі НАН Беларусі, Мінскім гарадскім выканаўчым 
камітэтам і Мінскім гарадскім інстытутам развіцця адукацыі праведзена 
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міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Мінск і мінчане: 10 стагоддзяў 
гісторыі. Крыніцы па гісторыі горада (да 945-годдзя Мінска)».

14 верасня 2012 г. ў в. Жыровічы Слонімскага раёна Гродзенскай вобласці ад- 
былася Міжнародная канферэнцыя «Святыя зямлі беларускай: Сафія Слуцкая». Ме- 
рапрыемства арганізавалі Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў НАН 
Беларусі, Інстытут гісторыі НАН Беларусі і Мінская духоўная акадэмія імя 
Свяціцеля Кірылы Тураўскага.

17 верасня 2012 г. ў Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя 
Максіма Танка адбылася прэзентацыя кнігі «Польша - Беларусь. 1921-1953 гг. 
Сборник документов и материалов».

23 верасня 2012 г. дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь абраны намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі Марат Генадзьевіч Жылінскі.

5-6 кастрычніка 2012 г. адбылася арганізаваная сумесна з Пінскім гарадскім 
выканаўчым камітэтам канферэнцыя «Гісторыя Пінска: ад старажытнасці да 
сучаснасці (да 915-годдзя першай летапіснай узгадкі горада)».

9 кастрычніка 2012 г. праведзена міжнародная навукова-практычная канфе
рэнцыя «Метадалогія даследаванняў гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, пер- 
спектывы».

18 кастрычніка 2012 г. ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Я. Коласа 
адбылася прэзентацыя выдання «История Белорусской железной дороги. Из века 
XIX в век XXI».

19 кастрычніка 2012 г. праведзена арганізаваная разам з Капыльскім раён- 
ным выканаўчым камітэтам і Гродзенскім дзяржаўным універсітэтам імя 
Я. Купалы навукова-практычная канферэнцыя «Капыль. Гісторыя горада і рэгіёна 
(да 360-годдзя надання прывілея на магдэбургскае права Капылю)».

25 - 26 кастрычніка 2012 г. сумесна з гістарычным факультэтам Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Жа- 
лезны век і ранняе сярэдневякоўе Беларусі і сумежных тэрыторый (да 100-годдзя з 
дня нараджэння археолага і выкладчыка БДУ А.Р. Мітрафанава)».

26 кастрычніка 2012 г. сумесна з Аддзяленнем гуманітарных навук і 
мастацтваў НАН Беларусі, Карэліцкім раённым выканаўчым камітэтам праведзены 
Х-я Карэліцкія краязнаўчыя чытанні «Знакамітыя роды Карэліччыны».

6 лістапада 2012 г. сумесна з расійскім фондам «Гістарычная памяць» пра
ведзены міжнародны круглы стол «Нацысцкая знішчальная палітыка: перспективы 
вывучэння, база крыніц, праблемы памяці».

21 лістапада 2012 г. сумесна з Аддзяленнем гуманітарных навук і мастацтваў 
НАН Беларусі праведзена міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
«Дзяржаўнае будаўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь: гістарычны вопыт і традыцыі 
(1991-2000 гг.)».

7 снежня 2012 г. сумесна са Слонімскім раённым выканаўчым камітэтам пра
ведзена міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гісторыка-культурная 

23



спадчына Слонімшчыны і шляхі яе практычнага выкарыстання (да 760-годдзя за- 
снавання Слоніма)».

7 лютага 2013 г. у рамках XX Мінскай міжнароднай кніжнай выставы- 
кірмаша адбылася прэзентацыя другой кнігі ўнікальнага фундаментальнага выдан- 
ня «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII - пачатку XXI ст.».

15 лютага 2013 г. адбыўся «круглы стол», арганізаваны сумесна з рэдакцыяй 
газеты «Звязда» «Хатынь: усенародны боль і памяць».

28 лютага 2013 г. дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі Вячаслаў 
Віктаравіч Даніловіч і дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь Марат Генадзевіч Жылінскі прынялі ўдзел у прэзентацыі кнігі 
«Сын белорусского народа Петр Машеров» у Прадстаўніцтве Рассупрацоўніцтва ў 
Рэспубліцы Беларусь - Расійскім цэнтры навукі і культуры ў Мінску.

5 сакавіка 2013 г. адбыўся «круглы стол», арганізаваны сумесна з 
Камуністычнай партыяй Беларусі і РГА «Беларускае аб’яднанне «Веды» «Белару- 
ская дзяржаўнасць у канцы XIX - пачатку XXI стагоддзяў (да 115-гадовай 
гадавіны першага з’езда РСДРП».

26 сакавіка 2013 г. сумесна з Аддзяленнем гуманітарных навук і мастацтваў 
НАН Беларусі, Рэспубліканскім грамадскім аб’яднаннем «Белая Русь» праведзены 
навукова-практычны семінар «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці».

4-5 красавіка 2013 г. у рамках мерапрыемстваў, прысвечаных Дню яднання 
народаў Беларусі і Расіі, адбыліся сустрэчы вучоных Інстытута гістрыі НАН 
Беларусі, Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі з 
прадстаўнікамі Дэпартамента адукацыі ўрада Масквы, Нацыянальна-культурнай 
аўтаноміі «Беларусы Масквы», дырэктарам Маскоўскага інстытута развіцця 
адукацыі Лазутавай М.М., рэктарам Пензенскага інстьпута развіцця адукацыі 
Беларыбкіным Г.М.

11 красавіка 2013 г. загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства 
к.г.н., дацэнт Лакіза В.Л. на пасяджэнні Бюро Прэзідыума НАН Беларусі 
прызначаны на пасаду намесніка дырэктара па навуковай рабоце Інстытута 
гісторыі НАН Беларусь

25-26 красавіка 2013 г. сумесна з гістарычным факультэтам УА «Віцебскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава праведзена Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Актуальные праблемы міжнародных адносін і дыпламатыі (другая 
палова XX - пачатак XXI стст.)».

7 мая 2013 г. сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы 
Беларусь, Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя Максіма Танка, 
упраўленнем адукацыі адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска і гімназіяй 
№ 174 г. Мінска праведзена VI міжнародная моладзевая навукова-практыная 
канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941-1945 гадоў у гістарычнай памяці 
народаў».
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Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы 
навуковых даследаванняў на 2011 - 2015 гг. «Гуманітарныя навукі як фактар 
развіцця беларускага грамадства і дзяржаўнай ідэалогіі» («Гісторыя, культура, 
грамадства, дзяржаўнасць») (навуковы кіраўнік праграмы - доктар гістарычных 
навук, прафесар А.А. Каваленя): падпраграмы № 1 «Гісторыя, духоўная і 
матэрыяльная культура беларускага народа» («Гісторыя і культура») (навуковыя 
кіраўнікі падпраграмы - доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт - В.В. Даніловіч), раздзела 1 - «Археалогія, 
антрапалогія, крыніцазнаўства і гісторыя Беларусі са старажытных часоў да эпохі 
ранняга Новата часу» (навуковы кіраўнік - доктар гістарычных навук, прафесар 
В.М. Ляўко).

Фотаздымак на вокладцы: спражка грэнадёра (выява грэнады), знойдзеная падчас 
сумеснай беларуска-французскай экспедыцыі па даследаванні месца пераправы 
Напалеона праз Беразіну каля в. Студзёнкі. Кіраўнік экспедыцыі - В.І. Кошман. 
2012 год.
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