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АРГКАМІТЭТ

Міжнароднай навукова-практычнай канферэпцыі 
«Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі 

Беларусі ў 2013 годзе
(да 200-годдзя з дня нараджэння Я. П. Тышкевіча)»

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);

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

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

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

Кошман Вадзім Іванавіч — загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і 
Новага часу Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт;

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

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

Інфармацыйныя партнёры канферэнцыі

Навуковая інфармацыйна-аналітычная газета НАН Беларусі «Веды»;

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія Рэспублікі Беларусь.
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Парадак працы канферэнцыі

75 мая

9.00 -10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі

10.00-12.45 Пленарнае пасяджэнне

12.45-14.00 Абед

14.00-16.00 Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія

16.00-16.15 Перапынак

16.15-17.30 Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія

16 мая

9.00 -11.00 Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія

11.00-11.30 Перапынак

11.30-13.00 Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія

13.00-14.00 Абед

14.00-16.00 Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія

16.00-17.00 Падвядзенне вынікаў і закрыццё канферэнцыі

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:
выступление з дакладамі на пленарным пасяджэнні - 15-20 хвілін 
выступленні з дакладамі на секцыях - 10-15 хвілін

ПРАЦОЎНЫЯ МОВЫ:
беларуская, руская, украінская
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15 мая 2014 г.

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

Прывітальнае слова акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных навук і 
мастацтваў, доктара гістарычных навук, прафесара

Аляксандра Аляксандравіча Кавалені

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі, кандидата гістарычных навук, дацэнта

Вячаслава Віктаравіча Даніловіча

Выступленні з дакладамі

Левко Ольга Николаевна - заведующая Центром истории доиндустри- 
ального общества Института истории Национальной академии наук Беларуси, 
доктор исторических наук, профессор (Беларусь, Минск); Бубенько Татьяна 
Станиславовна - доцент кафедры истории Беларуси Витебского государст
венного университета имени П. М. Машерова, кандидат исторических наук 
(Беларусь, Витебск)

Тема доклада: «Археологические исследования Друцкого детинца в 2013 
году»

Кошман Вадзім Іванавіч - загадчик аддзела археалогіі сярэдніх вякоў і 
Новага часу Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 
кандидат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск); Бакур Жером - 
кіраўнік праекта «Бярэзіна» Цэнтра Напалеонаўскіх даследаванняў, 
супрацоўнік праектна-тэхнічнага аддзела Інстытута Лаўэ-Ланжэвена ў 
Грэноблі (Франция)

Тэма даклада «Археалагічныя работы сезона 2013 года на месцы 
пераправы Вялікай арміі Наполеона праз р. Бярэзіна ў лістападзе 1812 г.»

Харытановіч Зоя Анатольеўна - навуковы сунрацоўнік Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі; Лакіза Вадзім Леанідавіч - 

v намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, кандидат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Даследаванні на гарадзішчы Обчын у 2013 годзе»
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Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў 2013 года на 
Беларускім Палессі»

Башков Александр Александрович - доцент Брестского государствен
ного университета имени А. С. Пушкина, кандидат исторических наук; Пили- 
пович Виталий Юрьевич - преподаватель Брестского государственного уни
верситета имени А. С. Пушкина (Беларусь, Брест)

Тема доклада: «Результаты археологических исследований родовой 
усадьбы Достоевских в 2012-2013 годах»

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

Тэма даклада: «Я. П. Тышкевіч — стваральнік Віленскага музея і 
Археалагічнай камісіі»
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15 мая 2014 г.

ПРАЦА СЕКЦИЙ

Секция 1
Археалогія першабытнага грамадства

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, актавая зала)

Вячэрняе пасяджэнне (14.00 - 17.30)

Кіраўнікі секцыі
Белявец Вадзім Георгіевіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск);
Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч - старшы навуковы супрацоўнік 

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

Выступленні з дакладамі

Колосов Александр Владимирович - доцент кафедры археологии и спе
циальных исторических дисциплин Могилевского государственного универси
тета имени А. А. Кулешова, кандидат исторических наук (Беларусь, Могилёв) 

Тема доклада: «Археологические работы 2013 года в бассейне р. Беседь»

Егорейченко Александр Андреевич - заведующий кафедрой археологии 
и специальных исторических дисциплин Белорусского государственного уни
верситета, доктор исторических наук, профессор (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Исследования в Подваринке в 2013 году»

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

Тема доклада: «Новые данные трасологического исследования материа
лов поселения Асавец 2 Бешенковичского района»

Ткачоў Алег Юр’евіч - малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, магістр гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)
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Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў на поўдні 
Беловежской пушчыў 2013 годзе»

Зуева Аляксандра Уладзіміраўна - старшы выкладчык Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук; Ашэйчык Вігаль 
Уладзіміравіч - аспірант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Папярэднія вынікі раскопак першабытнага паселішча 
Дразды-12 у вярхоўях Нёмана»

Хомченко Ярослав Леонидович - студент 5 курса исторического фа
культета Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова 
(Беларусь, Могилев)

Тема доклада: «Итоги археологических работ на территории Могилев
ского Посожъя в 2013 году»

Харытановіч Зоя Анатольеўна - навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі; Шадыра Вадзім Іосіфавіч — 
старшы навуковы сугірацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; Лакіза Вадзім 
Леанідавіч - намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Абарончая сістэма гарадзішча Обчын (Любанскіраён)»

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

Тэма даклада: «Вынікі разведок 2013 года на тэрыторыі Брэсцкай 
вобласці»

Дыскусія
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15 мая 2014 г.

Секция 2
Археалогія сярэдневяковага перыяду і Новага часу

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

Вячэрняе пасяджэнне (14.00 - 17.30)

Кіраўнікі секцыі
Кошман Вадзім Іванавіч - загадчик аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і 
Новага часу Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 

кандидат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск);
Башкоў Аляксандр Аляксандравіч - дацэнт кафедры гісторыі славянскіх 

народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна, 
кандидат гістарычных навук (Беларусь, Брэст);

Выступленні з дакладамі

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

Тэма даклада: «Папярэднія вынікі археалагічньіх даследаванняў 
Быхаўскага замка ў 2013 годзе»

Коваленко Владимир Петрович - доцент Черниговского национального 
педагогического университета имени Т. Г. Шевченко, директор Центра архео
логии и древней истории Северного Левобережья имени Д. Я. Самоквасова 
(Украина, Чернигов)

Тема доклада: «Археология в творческом наследии Тараса Шевченко (к 
300-летию со дня рождения)»

Спирин Иван Владимирович - аспирант Института истории Нацио
нальной академии наук Беларуси, магистр исторических наук (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Обследование замков с бастионными укреплениями Ор
шанского и Могилёвского Поднепровья в 2013 году»
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Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч - загадчык адцзела захавання і 
выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Доследование курганных могільнікаў у Мінскім і 
Докшыцкім раёнаху 2013 годзе»

Памазанаў Мікалай Мікалаевіч - навуковы супрацоўнік аддзела 
антрапалогіі і экалогіі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск); Дзянісаў Сяргей 
Дзмітрыевіч - прафесар кафедры нармальнай анатоміі Беларускага 
дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, кандыдат медыцынскіх навук 
(Беларусь, Мінск); Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч - загадчык аддзела 
захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі антрапалагічнага вывучэння пахавання ў кургане 
№ 84 могільніка Бірулі Докшыцкагараёна»

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч - дацэнт Беларускага дзяржаўнага 
аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук; Астаповіч 
Эдвард Антонавіч - студэнт 5 курса геаграфічнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Даследаванні Мядзельскага замка іразведкі на тэрыторыі 
Мядзельскага раёна Мінскай вобласці і Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці ў 
2013 годзе»

Дернович Сергей Дмитриевич - научный сотрудник Института истории 
Национальной академии наук Беларуси (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Археологические исследования селища 1 у д. Бирули Док- 
шицкого района в 2013 году»

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

Тэма даклада: «Археалагічньія даследаванні «Замка Кміты» ў 2013 годзе»

Груцо Игорь Алексеевич - доцент Белорусского государственного педа
гогического университета имени Максима Танка, кандидат исторических наук 
(Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Символы воинской чести французских полков Великой ар
мии как вещественные источники изучения событий военной компании 1812 
года»
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Ганецкая Ірына Уладзіміраўна - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандидат 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічны нагляд у Гальшанскім замку ў 2013 годзе»

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

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Нясвіжскага раёна 
ў 2013 годзе»

Дыскусія



16 мая 2014 г.

Секция 1
Археалогія першабытнага грамадства

(Інстытут гісторыі ИАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, актавая зала)

Дзённае пасяджэнне (9.00 - 13.00)

Кіраўнікі секцыі
Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч - загадчык аддзела археалогіі 

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

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

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні на паселішчах Збароў-2 
Рагачоўскага раёна і Ніжняя Алба Жлобінскага раёна ў 2013 годзе»

Медведев Александр Михайлович - заведующий отделом археологии 
первобытного общества Института истории Национальной академии наук Бе
ларуси, кандидат исторических наук, доцент (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Археологические исследования в Минской и Гродненской 
областях в 2013 году»

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

Тэма даклада: «Археалагічныя помнікі цэнтралънай і заходняй частак 
Валожынскага раёна іў нізоўях р. Усяжа»



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

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні на Беларускім Паазер ’ey 2013 
годзе»

Арабей Алеся Сяргееўна - аспірант Інстытута гісторыі Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Асноўньія вынікі археалагічнага доследования помнікаў 
позняга бронзавага і ранняга жалезнага вякоў Паўночнай і Цэнтральнай 
Беларусі»

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

Тема доклада: «Раскопки городища у деревни Красная Горка Жлобинского 
района Гомельской области в 2013 году»

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

Тэма даклада: «Крамянёвыя наканечнікі стрэл позняга неаліту - эпохі 
бронзы Каменъ-Пагост-Загародскага мікрарэгіёна (Заходняе Палессе): 
тыпалогія, тэхналогія, культурная ідэнтыфікацыя»

Беліцкая Ганна Мікалаеўна - навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Палявыя археалагічныя даследаванні ў Столінскім раёнеў 
2013 годзе»

Касюк Алена Фёдараўна - навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў у Драгічынскім раёне 
Брэсцкай вобласці і Слуцкімраёне Мінскай вобласціў 2013 г.»

Ашэйчык Віталь Уладзіміравіч - аспірант Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Разведачныя працы на Панямонніў 2013 годзе»

Колосовский Юрий Владимирович - археолог (Беларусь, Минск)
Тема доклада: «Раскопки на городище Вежки Дубровенского района в 

2012 году»
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Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч - аспірант Інстытута гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Маладзечанскага і 
Вілейскагараёнаўу 2013 г.»

Дыскусія
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16 мая 2014 г.

Секция 2
Археалогія сярэдневяковага перыяду і Новага часу

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

Дзённае пасяджэнне (9.00 - 13.00)

Кіраўнікі секцыі
Дзярновіч Сяргей Дзмітрыевіч - навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Беларусь, Мінск);

Магалінскі Ігар Уладзіміравіч - дэкан факультэта па рабоце
з замежнымі студэнтамі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Наваполацк)

Выступленні з дакладамі

Магалінскі Ігар Уладзіміравіч - дэкан факультэта па рабоце з 
замежнымі студэнтамі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 
гістарычных навук (Беларусь, Наваполацк)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні ў Полацку ў 2013 годзе»

Бондарь Александр Николаевич - старший научный сотрудник Инсти
тута истории, этнологии и правоведения имени А. М. Лазаревского Чернигов
ского национального педагогического университета имени Т. Г. Шевченко 
(Украина, Чернигов)

Тема доклада: «Перспективы археологических исследований позднесред
невекового Чернигова»

Мироненко Людмила Владимировна - аспирант Института археологии 
Национальной академии наук Украины (Украина, Киев)

Тема доклада: «Исследование сооружения начала XVIII в. на территории 
усадьбы гетмана Ивана Мазепы на Гончаровке»

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

Тема доклада: «Классификация и хронология бус из курганных могильни
ков на Друцких волоках»
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Клімаў Марат Васільевіч — старты навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандидат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні на помніках Полацкага 
Падзвінняў 2013 годзе»

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

Тэма даклада: «Раскопкі мястэчка Крэваў 2013 годзе»

Кошман Вадзім Іванавіч - загадчик аддзела археалогіі сярэдніх вякоў і 
Новата часу Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 
кандидат гістаричных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічнае вывучэнне паселішча ў Свіслачы і 
даследаванні ў ахоўнай зоне «Кураиат» у 2013 годзе»

Авласович Алексей Михайлович - аспирант Института истории Нацио
нальной академии наук Беларуси, магистр исторических наук (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Археологическое изучение курганного могильника у дерев
ни Эсъмоны Белыничского района в 2013 году»

Піваварчык Сяргей Аркадзевіч - загадчик кафедры гісторыі Беларусі, 
археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Гродзенскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Янкі Купалы, доктар гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, 
Гродна)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічнага наглядуў г. Гроднеў 2013 годзе»

Ляшкевіч Элона Аляксандраўна - навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі; Вашанаў Аляксандр 
Мікалаевіч - малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Выдавецкія клішэ 1920-1930-х гг. з фондаў Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі як крыніца па вывучэнні археалагічнай спадчыны»

Коц Аляксей Леанідавіч - выкладчык Полацкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, магістр гістарычных навук (Беларусь, Наваполацк)

Тэма даклада: «Археалагічныя раскопкі ў заходняй частцы Запалоцкага 
пасада старажытнага Полацкаў 2013 годзе»
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Власовец Евгений Вячеславович - младший научный сотрудник Инсти
тута истории Национальной академии наук Беларуси (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Исследование грунтовых могильников в Оишянском и Но- 
вогрудском районах в 2013 году»

Чараўко Віктар Уладзіміравіч - старты выкладчык Полацкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр гістарычных навук (Беларусь, Наваполацк)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні на могільніку каля в. Івесь 
Глыбоцкага раёнаў 2013 годзе»

Дыскусія

Вячэрняе пасяджэнне (14.00 -16.00)

Кіраўнікі секцыі
Клімаў Марат Васільевіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск);
Цімафсенка Ганна Рыгораўна - навуковы супрацоўнік 

Інстытута гісторыі Нацыянальонай акадэміі навук 
Беларусі (Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

Лысенко Пётр Фёдорович - главный научный сотрудник Института ис
тории Национальной академии наук Беларуси, доктор исторических наук, 
профессор (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Поиски Берестейского замка в 2013 году»

Курловіч-Бяляўская Паліна Сяргееўна - аспірант Інстытута гісторыі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, магістр гісгарычных навук (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Шкляныя вырабы з археалагічнага доследования Оршы ў 
2013 годзе»

Кенько Павел Михайлович - научный сотрудник Института истории 
Национальной академии наук Беларуси (Беларусь, Минск)
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Тема доклада: «Исследование селища возле деревни Голыианы и археоло
гических памятников возле деревни Геранены Ивъевского района в 2013 году»

Осадчий Евгений Николаевич - старший преподаватель Сумского 
государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко, 
кандидат исторических наук; Коротя Алексей Владимирович - ведущий 
специалист группы “охраны историко-культурного наследия” управления 
культуры и туризма, национальностей и религий Сумской городской 
администрации, магистр истории (Украина, Сумы)

Тема доклада: «Укрепления сотенного города Константинов»

Тимофеенко Анна Григорьевна - научный сотрудник Института 
истории Национальной академии наук Беларуси (Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Обследование автомобильной трассы М-5 (Минск— 
Гомель) на территории Гомельской области в 2013 году»

Луценко Роман Николаевич - старший научный сотрудник Института 
истории, этнологии и правоведения имени А. М. Лазаревского Черниговского 
национального педагогического университета имени Т. Г. Шевченко (Украина, 
Чернигов)

Тема доклада: «Древнерусские погребения в пристройках к храмам (на 
примере Чернигова)»

Иов Олег Вильгельмович - старший научный сотрудник Института 
истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук 
(Беларусь, Минск)

Тема доклада: «Раскопки средневековых памятников в Южной Беларуси в 
2013 году»

Максимович Александр Николаевич - аспирант Института истории 
Национальной академии наук Беларуси, магистр исторических наук (Беларусь, 
Минск)

Тема доклада: «Основные итоги археологических разведок в Ивацевич- 
ском и Слонимском районах в 2013 году»

Дыскусія

Падвядзеннс вынікаў і закрыццё канферэнцыі
(16.00-17.00)
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ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 
АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

(май 2013 — май 2014)

16-18 мая 2013 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі 
Беларусі ў 2012 годзе».

6-7 чэрвеня 2013 г. праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя 
«Хрышчэнне Русі ў лёсе народаў Беларусі, Расіі і Украіны: выбар 
цывілізацыйнага шляху», арганізаваная сумесна з НАН Беларусі і Беларускім 
Экзархатам Рускай Праваслаўнай Царквы.

25-28 чэрвеня 2013 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з Беларускай меды- 
цынскай акадэміяй паслядыпломнай адукацыі праведзена Міжнародная наву- 
кова-практычная канферэнцыя «Экалогія чалавека ва ўмовах трансгранічнага 
супрацоўніцтва».

1 ліпеня 2013 г. у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі створана «Брэсцкая 
комплексная гісторыка-археалагічная экспедыцыя» (кіраўнік - загадчык аддзе- 
ла археалогіі Сярэдніх вякоў і Новата часу В. I. Кошман).

18-19 ліпеня 2013 г. на гарадзішчы Обчын Любанската раёна Мінскай 
вобласці, якое ўпершыню ў гісторыі Беларусі даследуецца на ўсёй плошчы 
экспедыцыяй Інстытута гісторыі НАН Беларусі, адбылася сустрэча дырэктара 
Інстытута гісторыі В. В. Даніловіча, намесніка дырэктара на навуковай рабоце 
В. Л. Лакізы, намесніка старшыні Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і 
навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага схода Рэспублікі Беларусь 
М. Г. Жылінскага з кіраўніцтвам раёна, супрацоўнікамі мясцовых музеяў, гра- 
мадскасцю і прадстаўнікамі сродкаў масавай інфармацыі.

20 жніўня 2013 г. у Мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць-герой» і 
Брэсцкім гарадскім выканаўчым камітэце з удзелам прадстаўнікоў Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі адбылася пашыраная рабочая нарада па пытаннях 
арганізацыі навуковых даследаванняў на аб’екце «Берасцейскі замак».

19 верасня 2013 г. адбыўся «круглы стол» на тэму «Вызваленне: дух 
Перамогі і горыч страт» прысвечаны 70-годдзю пачатка вызвалення Беларусі», 
арганізаваны сумесна з Аддзяленнем гуманітарных навук і мастацтваў НАН 
Беларусі і рэдакцыяй газеты «Звязда» з удзелам намесніка старшыні Пастаян
най камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыяналь
нага схода Рэспублікі Беларусь М. Г. Жылінскага

20 верасня 2013 г. Інстытут гісторыі НАН Беларусі наведалі кіраўнік 
Інфармацыйнага бюро DAAD (Германская служба акадэмічных абменаў) Кёр- 
стын Мюлер і супрацоўнік службы Людміла Юркевіч.
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I кастрычніка 2013 г. у Інстытуце гісторыі адбыўся «круглы стол» натэму 
«Гісторыя Айчыны ў жыцці і творчасці М. С. Сташкевіча (да 75-годдзя з дня 
нараджэння)».

17-18 кастрычніка 2013 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная 
навуковая канферэнцыя «Паўстанне 1863-1864 гг. у Полыпчы, Беларусі, Літве 
і Украіне: гісторыя і памяць».

23 студзеня 2014 г. на базе Інстытута гісторыі праведзена секцыя 
«Гуманітарныя навукі» Другой Міжнароднай навукова-практычнай 
канферэнцыі «Навука - інавацыйнаму развіццю грамадства».

24 студзеня 2014 г. на ўрачыстым сходзе навуковай грамадскасці, прысве- 
чаным 85-годдзю Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Дню беларускай 
навукі, за цыкл работ па паходжанні старажытных гарадоў Полацкай зямлі і 
зараджэнню дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларусі ў IX—XIII стст. прэміяй На
цыянальнай акадэміі навук Беларусі адзначана загадчык цэнтра гісторыі 
даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі, доктар гістарычных навук, 
прафесар В. М. Ляўко, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі, док
тар гістарычных навук, прафесар Г. В. Штыхаў і прарэктар па вучэбнай рабоце 
Полацкага дзяржаўнага універсітэта, доктар гістарычных навук, дацэнт 
Д. У. Дук. Таксама прэміяй Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі імя 
акадэміка В. Ф. Купрэвіча для маладых вучоных адзначаны загадчык аддзела 
гісторыі беларускай дзяржаўнасці Інстытута гісторыі А. У. Унучак .

23-24 студзеня 2014 г. у Прэзідыуме НАН Беларусі Інстытут гісторыі 
арганізаваў археалагічную выставу, прымеркаваную да 85-годдзя Нацыяналь
най акадэміі навук Беларусі і Дня беларускай навукі.

II лютага 2014 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з расійскім Фондам 
развіцця «Інстытут еўразійскіх даследаванняў» праведзены «круглы стол» на 
тэму «Ад вызвалення Ленінграда да вызвалення Мінска (да 70-годдзя 
ліквідацыі блакады Ленінграда)».

12 лютага 2014 г. сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Я. Ко- 
ласа НАН Беларусі праведзена ўрачыстае мерапрыемства, прысвечанае 85- 
гадоваму юбілею галоўнага навуковага супрацоўніка аддзела навейшай 
гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі доктара гістарычных на
вук, прафесара Л. М. Лыча.

6 сакавіка 2014 г. у Інстытуце гісторыі праведзена парада прадстаўнікоў 
Навагрудскага райвыканкама, Навагрудскага гісторыка-краязнаўчага музея, 
Дома-музея імя А. Міцкевіча, вучоных інстытута па выніках падрыхтоўкі 
манаграфічнага даследавання «Гісторыя Навагрудка - з глыбінь вякоў да на
глых дзён (да 970-годдзя першага летапіснага ўпамінання)».

15 сакавіка 2014 г. у бібліятэцы імя Густава Эйфеля ў прыгарадзе Парыжа 
Левалуа-Перэ адбылася Міжнародная канферэнцыя, арганізаваная Цэнтрам 
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Напалеонаўскіх даследаванняў, Інстытутам гісторыі НАН Беларусі, Амбасадай 
Рэспублікі Беларусь у Францыі, на якой былі прадстаўлены навуковыя 
дасягненні Інстытута гісторыі і вынікі міжнародных археалагічных 
даследаванняў каля в. Студзёнка, якія праводзіліся ў 2012-2013 гг. у сувязі з 
200-годдзем пераправы Вялікай арміі Напалеона праз р. Бярэзіну.

21 сакавіка 2014 г. у Інстытуце гісторыі праведзены «круглы стол» на тэму 
«Антон Луцкевіч (1884-1942 гг.) і яго эпоха (да 130-годдзя з дня нараджэн- 
ня)».

27 сакавіка 2014 г. у ДПУ «Бярэзінскі біясферны запаведнік» праведзены 
семінар-практыкум з удзелам гісторыкаў і археолагаў Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, прадстаўнікоў Лепельскага райвыканкама, Лепельскага краязнаўчага 
музея, Дамжэрыцкай і Слабадской сярэдкіх школ, адміністрацыі і 
спецыялістаў Бярэзінскага біясфернага запаведніка з мэтай папярэдняй ацэнкі 
стану гісторыка-культурнай спадчыны рэгіёну і магчымасцей яе практычнага 
выкарыстання.

31 сакавіка 2014 г. дырэктар Інстытута гісторыі В. В. Даніловіч, намеснік 
дырэктара па навуковай рабоце В. Л. Лакіза і вучоны сакратар А. П. Салаўянаў 
прынялі ўдзел у нарадзе Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі з 
вядучымі навукоўцамі краіны ў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусь

9-10 красавіка 2014 г. шэраг навукоўцаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
на чале з дырэктарам В.В. Даніловічам прынялі ўдзел у працы 37-га пастаянна 
дзеючага семінара пры Парламенцкім Сходзе Саюза Беларусі і Расіі па пытан
иях будаўніцтва Саюзнай дзяржавы, па тэме «Развіццё адзінай культурнай 
прасторы Беларусі і Расіі - важнейшы накірунак супрацоўніцтва ў рамках Са
юзнай дзяржавы». Семінар прайшоў у Мінску і Маладзечне.

11 красавіка 2014 г. дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
В. В. Даніловіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце В. Л. Лакіза, загад- 
чык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства В. М. Ляўко прынялі ўдзел 
у рабоце «круглага стала» па тэме «Праблемы заканадаўчага забяспячэння 
аховы археалагічнай спадчыны і шляхі іх вырашэння», які праводзіўся ў Пала
це прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па ініцыятыве 
Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы.

18 красавіка 2014 г. у Прэзідыуме НАН Беларусі маладыя вучоныя 
Інстытута гісторыі арганізавалі выставу археалагічных артэфактаў, прымерка- 
ваную да дня правядзення «круглага стала» на тэму «Моладзь у навуцы: праб
лемы і перспектывы».

24 красавіка 2014 г. у Віцебску сумесна з Віцебскім абласным выканаўчым 
камітэтам, Віцебскім дзя[^каўным універсітэтам імя П. М. Машэрава праведзе- 
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на Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Перамога - адна на 
ўсіх».

25 красавіка 2014 г. у Віцебску сумесна з Віцебскім абласным выканаўчым 
камітэтам, Віцебскім дзяржаўным універсітэтам ім. П. М. Машэрава, Віцебскім 
абласным краязнаўчым музеем праведзена Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Віцебшчына ў гады Вялікай айчыннай вайны: да 70-годдзя вы- 
звалення ад нацысцкай акупацыі».

25 красавіка 2014 г. у Прэзідыуме НАН Беларусі Інстытут гісторыі 
арганізаваў выставу археалагічных артэфактаў, прымеркаваную да дня правяд- 
зення Сесіі Агульнага сходу НАН Беларусь Выставу наведалі Старшыня 
Прэзідыума НАН Беларусі У. Р. Гусакоў, Першы намеснік Прэм’ер-міністра 
Рэспублікі Беларусь У. I. Сямашка.

6 мая 2014 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 Мінска праведзена VII Міжнародная маладзёжная навукова- 
практычная канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941-1945 гадоў у 
гістарычнай памяці народа».

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы 
навуковых даследаванняў на 2011 - 2015 гг. «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; кандидат 
гістарычных навук, • дацэнт - В. В. Даніловіч), раздзела 1 - «Археалогія, 
антрапалогія, крыніцазнаўства і гісторыя Беларусі са старажытных часоў да эпохі 
ранняга Новага часу» (навуковы кіраўнік - доктар гістарычных навук, прафесар 
В. М. Ляўко).
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