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АРГКАМІТЭТ
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 

«ВЫНІКІ АРХЕАЛАГІЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ 
НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ»

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч — дырэктар Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (старшыпя 
аргкамітэта);

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

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

Салаўянаў Андрэй Пятровіч - вучоны сакратар Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

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

Кошман Вадзім Івананвіч - загадчык аддзела археалогіі 
Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

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

Курловіч-Бяляўская Паліна Сяргееўна - лабарант першай 
катэгорыі аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (адказны сакратар).

Інфармацыйныя партнёры канферэнцыі

Навуковая інфармацыйна-аналітычная газета НАН Беларусі 
«Веды»
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Парадак працы канферэнцыі

14 мая

9.00-10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі
10.00-12.45 Пленарнае пасяджэнне
12.45-13.45 Абед

13.45-16.00 Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія

16.00-16.15 Перапынак

16.15-17.30 Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія

15 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

14.00-15.20 Прадстаўленне постэрных дакладаў. Дыскусія

15.20-15.40 Падвядзенне вынікаў работы і закрыццё канферэнцыі

15.40-16.30 Экскурсійная праграма

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:
выступленні з дакладамі на пленарным пасяджэнні - да 20 хвілін 
выступленні з дакладамі на секцыях - да 15 хвілін 
прадстаўленне постэрных дакладаў - да 5 хвілін

ПРАЦОЎНЫЯ МОВЫ:
беларуская, руская, украінская, польская, англійская
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14 мая 2015 г.

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

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

Даніловіча Вячаслава Віктаравіча

Мадэратары пленарнага пасяджэння
Лакіза Вадзім Леанідавіч - намеснік дырэктара па навуковай 

рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандидат гістарычных навук, дацэнт;

Ляўко Вольга Мікалаеўна - загадчик Цэнтра гісторыі 
даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

Дук Дзяніс Уладзіміравіч - прарэктар па вучэбнай рабоце 
Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, 
прафесар; Коц Аляксей Леанідавіч - выкладчык Полацкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: «Старажытны Полацк: новыя даныя па выніках 
раскопах на тэрыторыі Ніжняга замкаў 2014 г.»

Лакіза Вадзім Леанідавіч - намеснік дырэктара па навуковай 
рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных 
навук, дацэнт; Харытановіч Зоя Анатольеўна - навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні ў зоне будаўніцтва 
Другой Мінскай Кольцовой аўтадарогі ў 2014 годзе»

Ginas Eugenijus Jovaisa - дэкан гістарычнага факультэта 
Літоўскага эдукалагічнага ўніверсітэта, доктар, прафесар (Вільнюс, 
Літва)

Тэма даклада: «25 лет: итоги археологических исследований»
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Марзалюк Ігар Аляксандравіч — загадчык кафедры археалогіі і 
специальных гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, доктар гістарычных навук, прафесар 
(Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных раскопах Замкавай гары ў 
Мсціславе ў 2014 г. Методыка даследаванняў гарадскога 
кулътурнага слоя і прынцыпы яе ўдасканалення»

Кошман Вадзім Іванавіч - загадчык аддзела археалогіі 
Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск); Тамілін 
Вадзім Дзмітрыевіч - археолаг 52 асобнага спецыялізаванага 
пошуковага батальёна Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь 
(Беларусь, Заслонава)

Тэма даклада: «Археологические и поисковые работы на 
территории лагеря "Малый Тростенец" (по результатам работ 
2004 и 2014 гг.)»

Jerome Beaucour - супрацоўнік Інстытута Лауэ-Ланжэвена, 
Цэнтра Напалеонаўскіх даследаванняў; Duncan Atkins - супрацоўнік 
Інстытута Лауэ-Ланжэвена; Camille Montet Beaucour - супрацоўнік 
Цэнтра Напалеонаўскіх даследаванняў (Францыя, Грэнобль, Парыж); 
Vadzim Koshman - загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і 
Новага часу Інстьггута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь)

Тэма даклада: «Characterization of Berezina artifacts using neu
trons and x Ray: first results of the NASB-CEN collaboration» («Аналіз 
артэфактаў з Бярэзіны з дапамогай нейтроннага і рэнтгенаўскага 
сканавання: першыя вынікі супрацоўніцтва ІГ НАН Беларусі і 
Цэнтра напалеонаўскіх даследаванняў»)

Ляўко Вольга Мікалаеўна - загадчык Цэнтра гісторыі 
даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Подготовка отчетов о полевых исследованиях: 
плановые и спасательные работы»
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14 мая 2015 г.

ПРАЦА СЕКЦЫЙ

Секция 1
Археалогія першабытнага грамадства

(Інстытут гісторыі НАН Беларуси, вул. Акадэмічная 1,4-ы паверх, 
актавая зала)

Вячэрняе пасяджэнне (13.45 - 17.30) 
Кіраўнікі секцыі

Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч -старшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларуси, кандидат 

гістарычных навук (Беларусь, Мінск);
Белявец Вадзім Георгіевіч - дацэнт Інстытута археалогіі 

Варшаўскага ўніверсітэта, кандидат гістарычных навук 
(Польшча, Варшава)

Выступленні з дакладамі

Magdalena Niedzialkowska - дацэнт Інстытута біялогіі 
млекакормячых ПАН у Белавежы, доктар (Полынча, Белавежа)

Тэма даклада: «Roznorodnosc genetyczna і wybidrczosc 
srodowiskowa jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w poznym 
plejstocenie i holocenie w Europie i Azji - wprowadzenie do projektu»

Сямёнава Аліса Аркадзьеўна - старшы навуковы супрацоўнік 
Музея М.С. Грушэўскага (Украіна, Кіеў)

Тэма даклада: «Новые находки изделий из кости и рога с 
палеолитической стоянки Межирич»

Лізун Аляксей Мікалаевіч - аспірант Кіеўскага нацыянальнага 
ўніверсітэта імя Тараса Шаўчэнка (Украіна, Кіеў)

Тэма даклада: «Особенности кременного комплекса Овручского 
эпйгравета»

7



Калечыц Алена Генадзьеўна - галоўны навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі псршабытнага грамадства Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар; Вашанаў 
Аляксандр Мікалаевіч - малодшы навуковы супрацоўнік аддзела 
археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя помнікі на Спораўскім возеры»

Чарняўскі Максім Міхайлавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; Вашанаў Аляксандр 
Мікалаевіч - малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі 
першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Новыя знаходкі мезалітычных касцяных вырабаў 
з-пад Смаргоні»

Ткачова Марыя Іванаўна - малодшы навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археологические исследования в Речицком районе 
в 2014 годзе»

Белявец Вадзім Георгіевіч - дацэнт Інстытута археалогіі 
Варшаўскага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Полыпча, 
Варшава)

Тэма даклада: «Даследаванні 2014 г. на грунтовым могільніку 
вельбарскай культуры Пятровічы»

Дубіцкая Наталля Мікалаеўна - старшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Раскопки на городище Красная Горка, правобе
режье Днепра в 2013 г.»
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Драбушэўскі Аляксандр Іванавіч - метадыст 1-й катэгорыі па 
захаванні гісторыка-культурнай спадчыны аддзела ідэалагічнай 
працы, культуры і па справах моладзі Веткаўскага райвыканкама, 
загадчык аддзела Веткаўскага музея народнай творчасці, кандыдат 
гістарычных навук (Беларусь, Ветка); Варацінская Ларыса 
Сяргееўна - малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі 
Усходняй Еўропы і Сібіры Дзяржаўнага Эрмітажа (Расія, Санкт- 
Пецярбург)

Тэма даклада: «Исследования зарубинецкого могильника в Го- 
рошкове в 2014 г.»

Чавукін Сяргей Мікалаевіч - малодшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута археалогіі РАН (Расія, Масква)

Тэма даклада: «Пространственный анализ системы расселения 
в бассейне Москвы-реки в железном веке»

Харытановіч Зоя Анатольеўна - навуковы супрацоўнік аддзела 
археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Даследаванні гарадзішча Біруліў 2014 годзе»

Беліцкая Ганна Мікалаеўна - навуковы супрацоўнік аддзела 
захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Проблема вылучэння пахаванняў перыяду 
рымскіх уплываў у Прыпяцкім Палессі»

Дыскусія
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14 мая 2015 г.

Секция 2
Археалогія Сярэдніх вякоў і Новага часу

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

Вячэрняе пасяджэнне (13.45 - 17.30) 
Кіраўнікі секцыі

Кошман Вадзім Іванавіч - загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх 
вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

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

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

Выступленні з дакладамі

Кошман Вадзім Іванавіч - загадчык аддзела археалогіі 
Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Работы беларуска-французскай экспедыцыі ў 
сезоне 2014 года на месцы пераправы арміі Наполеона праз 
р. Бярэзіну»

Макушнікаў Алег Анатольевіч - прафесар кафедры гісторыі 
славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін Гомельскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, доктар гістарычных навук 
(Беларусь, Гомель); Іванова Кацярына Сяргееўна - студэнтка 5 
курса гістарычнага факультэта Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя Ф. Скарыны (Беларусь, Гомель); Ліндзянкоў Дзмітрый 
Мікалаевіч - навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі і аховы 
гісторыка-культурнай спадчыны Гомельскага палацава-паркавага 
ансамбля, магістр (Беларусь, Гомель); Фецісаў Аляксандр 
Анатольевіч - супрацоўнік Дзяржаўнага музея У сходу (Расія, 
Масква)

Тэма даклада: «Исследования Моховского комплекса в 2014 г.»
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Шынакоў Яўгеній Аляксандравіч - прафесар кафедры 
айчыннай гісторыі Бранскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
І.Г. Пятроўскага, доктар гістарычных навук (Расія, Бранск); 
Яганаў Андрэй Віктаравіч - навуковы супрацоўнік Інстытута 
археалогіі РАН (Расія, Масква)

Тэма даклада: «Плинфа и техника кладки Вщижского храма: 
итоги работ 2014 года»

Рута Краукле - супрацоўнік археалагічнага аддзела Латвійскага 
нацыянальнага музея гісторыі, магістр (Латвія, Рыга)

Тэма даклада: «Археологические исследования в Рижском замке 
в 2014 году»

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

Тэма даклада: «Археалагічнае вывучэнне курганнага могільніка 
Біруліў 2014 г.»

Дзярновіч Сяргей Дзмітрыевіч - навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археологические исследования на селище Бирули- 
1 в 2014 году»

Дзярновіч Алег Іванавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела ўсеагульнай гісторыі і міжнародных адносін Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Пошукі першапачатковага Крэва: археалагічныя 
даследаванні мястэчка Крэваў сезоне 2013 - 2014 гг.»



Башкоў Аляксандр Аляксандравіч - дацэнт кафедры гісторыі 
славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
А.С. Пушкіна, кандыдат гістарычных навук; Піліповіч Віталь 
Юрьевіч — выкладчык кафедры гісторыі славянскіх народаў 
Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна (Беларусь, 
Брэст)

Тэма даклада: «Вынікі архітэктурна-археалагічных
даследаванняў на тэрыторыі Скокаўскага палацава-паркавага 
комплекса Нямцэвічаў»

Пачобут Наталля Аляксандраўна - вядучы навуковы 
супрацоўнік Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага 
музея (Беларусь, Гродна); Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч - 
старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай 
культуры мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт (Беларусь, Мінск); Хартановіч Уладзімір 
Уладзіміравіч - настаўнік гісторыі СШ № 22 г. Мінска, археолаг 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічнае вывучэнне комплекса Беразавец у 
2013 -2014гг.»

Сагайдак Міхаіл Андрэевіч - вядучы навуковы супрацоўнік, 
дырэктар Цэнтра археалогіі Кіева Інстытута археалогіі НАН 
Украіны, кандыдат гістарычных навук; Тараненко Сяргей 
Панцялеевіч - навуковы супрацоўнік Цэнтра археалогіі Кіева 
Інстытута археалогіі НАН Украіны, кандыдат гістарычных навук; 
Зоценко Іван Уладзіміравіч - суіскальнік старажытнарускага 
аддзела Інстытута археалогіі НАН Украіны (Украіна, Кіеў)

Тэма даклада: «Археологічні дослідження Поштовою плоіці у 
м. Кй'іву 2012 — 2015 рр.»

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч - археолаг, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Раскопкі Мядзельскага замка і разведкі ў 
Мядзельскім раёне Мінскай вобласціў 2014 годзе»
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Глазунова Вольга Мікалаеўна - навуковы супрацоўнік 
Інстытута археалогіі РАН (Расія, Масква)

Тэма даклада: «Белорусские мотивы в изразцовом убранстве 
печей Ново-Иерусалимского монастыря по материалам раскопок 
2009 - 2014 гг. (роль белорусских мастеров в организации 
изразцового производства в монастыре)»

Гнера Уладзімір Анатольевіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Музея гісторыі Дзесяціннай царквы, суіскальнік Цэнтра 
помніказнаўства НАН Украіны і Украінскага таварыства аховы 
помнікаў гісторыі і культуры (Украіна, Кіеў)

Тэма даклада: «Методика использования ортофотоплана для 
ситуативной визуализации археологических памятников в условиях 
городской застройки»

Бібікаў Дзмітрый Валянцінавіч - вядучы навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі Вышгарадскага гісторыка- 
культурнага запаведніка, суіскальнік Інстытута археалогіі НАН 
Украіны; Івакін Усевалад Глебавіч - загадчык аддзела археалогіі 
Вышгарадскага гісторыка-культурнага запаведніка, старшы 
навуковы супрацоўнік Інстытута археалогіі НАН Украіны, кандыдат 
гістарычных навук; Оленіч Андрэй Мікалаевіч - старшы навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі Вышгарадскага гісторыка- 
культурнага запаведніка, суіскальнік Інстытута археалогіі НАН 
Украіны (Украіна, Кіеў)

Тэма даклада: «Новые данные о ремесле и торговле населения 
древнерусского Вышгорода (по предварительным результатам 
исследований 2014 г.)»

Гур’янаў Валерий Мікалаевіч - кіраўнік аддзела навуковых 
даследаванняў Бранскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
I.Г. Пятроўскага; Чубур Артур Артуравіч - вядучы супрацоўнік 
аддзела навуковых даследаванняў Бранскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя І.Г. Пятроўскага, кандыдат гістарычных навук, 
прафесар (Расія, Бранск)

Тэма даклада: «Обработка кости в средневековом Вщиже (по 
материалам раскопок 2014 года)»
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Расадзін Сяргей Яўгеньевіч - прафесар кафедры гісторыі 
Беларусі і паліталогіі Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага 
ўніверсітэта, доктар гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Курганы бассейна Старой Немиги: через 70 лет 
после И.А. Сербова»

Шадыра Вадзім Іосіфавіч - старты навуковы супрацоўнік 
аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя абследаванні трас газопровода ў 
Міёрскім і Браслаўскім раёнах Віцебскай вобласці ў 2014 годзе»

Дыскусія
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Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі акадэмік У.Р. Гусакоў 
знаёміцца з ходам археалагічных даследаванняў у зоне будаўніцтва другой 

кальцавой аўтадарогі вакол г. Мінска

Курганны могільнік сярэднедняпроўскай культуры каля в. Копань
Рэчыцкага p-на. Раскопкі М.М. Крывальцэвіча
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Паселішча Асавец 4 Бешанковіцкага p-на. Крывінскі тарфянік. 
Раскопкі Макс.М. Чарняўскага

Селішча Сулічава Драгічынскі р-на.
Рэшткі жылой пабудовы жалезнага веку. Раскопкі А.Ф. Касюк
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Гарадок. Курган № 2. Раскопкі В.М. Ляўко

Навагрудак. Вул. Замкавая. Выратавальныя раскопкі 1.У. Ганецкай 
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Мінск. Вул. Ракаўская, 14. Выратавальныя работы В.І. Кошмана

Селішча Бірулі Докшыцкага p-на. Раскопкі С.Д. Дзярновіча, Э.А. Ляшкевіч
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15 мая 2015 г.

Секция 1
Археалогія першабытнага і рамадства

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1,
4-ы паверх, актавая зала)

Дзённае пасяджэііне (9.00 - 13.00)
Кіраўнікі секцыі

Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч - загадчык аддзела археалогіі 
першабытнага грамадства Інстытута гісторыі ІІАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
Чарняўскі Максім Міхайлавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзсла археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь. Мінск)

Выступлеіпй з дакладамі

Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч - старшы навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Некаторыя вынікі археалагічных даследаванняў 
2014 года ва Усходнім Палессі»

Чарняўскі Максім Міхайлавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі. кандыдат гістарычных навук (Беларусь. Міпск)

Тэма даклада: «Даследаванні на ноўначьі Беларусіў 2014 г.»

Ткачоў Алег Юр'евіч - навуковы сугірацоўнік аддзела 
археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі 
паўднёва-заходняй Беларусіў 2014 г.»
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Велент-Шчэрбач Святлана Сяргееўна - малодшы навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута 
гісторыі НЛН Беларусі, магістр; Ткачоў Алег Юр’евіч - навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні ў Іўеўскім раёне ў 
2014 годзе»

Белабровік Дзмітрый Алегавіч - аспірант аддзела археалогіі 
першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічнае вывучэнне стаянак каменнага веку 
на тэрыторыі' Быхаўскага і Крычаўскага раёнаў Магілёўскай 
вобласці ў 2014 годзе»

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч — аспірант аддзела археалогіі 
першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр 
(Беларусь. Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі на тэрыторыі 
Маладзечанскага і Стаўбцоўскагараёнаў Мінскай вобласціў 2014 г.»

Хомчанка Яраслаў Леанідавіч — магісгрант Магілёўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: «Археологические работы на территории Моги
левского Посожъя в 2014 году»

Чарняўскі Максім Міхайлавіч -старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандидат гістарычных павук; Лакіза Вадзім 
Леанідавіч - намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук, дацэнт; 
Ліневіч Сяргей Барысавіч - малодшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні ў зоне будаўніцтва 
вадазаборнай станцыі Беларускай АЭС у 2014 г.»
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Касюк Алена Фёдараўна - навуковы супрацоўнік аддзела 
археалогіі Сярэдніх вякоў і ІІовага часу Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў на 
паселішчы Барыскавічы-1 (Мазырскі р-н, Гомельская вобл.) у 2014 
годзе»

Дыскусія
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15 мая 2015 г.

Секцыя 2
Археалогія Сярэдніх вякоў і Новага часу

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

Дзённае пасяджэнне (9.00 - 13.00) 
Кіраўнікі секцыі

Клімаў Марат Васільевіч - старшы навуковы супрацоўнік аддзела 
захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута 

гісторыі НАІІ Беларусі, кандидат гістарычных навук;
Цімафеенка Ганна Рыгораўна - навуковы супрацоўнік аддзела 

археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

Ляўко Вольга Мікалаеўна - загадчык Цэнтра гісторыі 
даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археологические исследования в исторической 
зоне г. Витебска в 2014 г.»

Клімаў Марат Васільевіч - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны 
Інстытута гісторыі ИАН Беларусі, кандидат гістарычпых навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Асноўныя накірункі археалагічных даследаванняў 
на тэрыторыі Беларускага Падзвіння ў 2014 г.»

Лисенка Пётр Фёдаравіч - галоўны навуковы сугірацоўнік 
аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Наблюдения по развитию планировочной 
структуры древнего Пинска в 2014 г.»
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Спірын Іван Уладзіміравіч - аспірант аддзела захавання і 
выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археологическое изучение укреплений
бастионного типа на территории Оршанского Поднепровья в 2014 
году»

Ліндзянкоў Дзмітрый Мікалаевіч - навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі і аховы гісторыка-культурнай спадчыны 
Гомельскага палацава-паркавага ансамбля, магістр (Беларусь, 
Гомель)

Тэма даклада: «Некоторые итоги исследований средневековых 
памятников на Гомельщине в 2014 году»

Кенька Павел Міхайлавіч - навуковы супрацоўнік аддзела 
захавання І выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археологические исследования в Ошмянском и 
Ивьевском районе Гродненской области в 2014 г.»

Міраненка Людміла Уладзіміраўна - аспірант аддзела 
старажытнарускай і сярэднявечнай археалогіі Інстытута археалогіі 
НАН Украіны (Украіна, Кіеў)

Тэма даклада: «Керамика польского времени с территории Ба
туринской цитадели»

Цімафеенка Ганна Рыгораўна - навуковы супрацоўнік аддзела 
археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні 2014 г. на 
тэрыторыі Жлобінскагаравна Гомельскай вобласці»

Аўласовіч Аляксей Міхайлавіч - аспірант аддзела захавання і 
выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археологическое изучение курганных некрополей 
в Могилёвской области в 2014 году»
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Ганецкая Ірына Уладзіміраўна - старшы навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя працы ў зоне будаўніцтва гатэля 
“Еўропа” (вул. Замковая, 1; 3) у Наваградку ў 2014 г.»

Магалінскі Ігар Уладзіміравіч - дэкан факультэта па працы з 
замежнымі студэнтамі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
кандидат гістарычных навук (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных наглядаў за землянымі 
работаміў Полацку ў 2014 г.»

Уласавец Яўген Вячаслававіч - малодшы навуковы 
супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай 
спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў у Ашмянскім 
і Маладзечанскімраёнаху 2013 г.»

Курловіч-Бяляўская Паліна Сяргееўна - аспірант аддзела 
захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі ў зоне Лепельскага 
вадасховішчаў 2014 г.»

Галынскі Раман Дзмітрыевіч - галоўны спецыяліст аддзела 
ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Быхаўскага 
райвыканкама, магістр (Беларусь, Быхаў)

Тэма даклада: «Тэрыторыя распаўсюджання культурного слою 
ў межах города Быхава на дадзеных інвентарызацыі помнікаў 
гісторыка-культурных каштоўнасцей і археалагічных разведок 2014 
года»

Максімовіч Аляксандр Мікалаевіч - аспірант аддзела 
археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вывучэнне помнікаў басейна р. Шчары»
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Ярмохін Максім Валер’евіч - вядучы навуковы супрацоўнік 
Інстытута экспериментальна!! батанінкі імя В.Ф. Купрэвіча НАН 
Беларусі, кандидат біялагічных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Результаты дендрохронологических
исследований 2014 года на территории Беларуси»

Дыскусія
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15 мая 2015 г.

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

Вячэрняе пасяджэнне (14.00 - 15.20) 
Кіраўнікі секцыі 

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч - загадчык аддзела захавання і 
выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандыдат гістарычных навук;
Курловіч-Бяляўская Паліна Сяргееўна - аспірант аддзела 

захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Выступлений

Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч - старшы навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; Касюк Алена 
Фёдараўна - навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх 
вякоў і Новата часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі; Вашанаў 
Аляксандр Мікалаевіч - малодшы навуковы супрацоўнік аддзела 
археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН
Беларусі; Ткачоў Алег Юр'евіч - навуковы супрацоўнік аддзела 
археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН
Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных разведок 2014 года ў 
басейне ракі Трасцяніца (Беларускае Пабужжа)»

Ашэйчык Віталь Уладзіміравіч - малодшы навуковы 
супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай 
спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр; Зуева 
Аляксандра Уладзіміраўна - старшы выкладчык кафедры 
археалогіі і специальных гістарычных дысцыплін Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Новае пахаванне эпохі позняга неаліту на 
Панямонні»
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Арабей Алеся Сяргееўна - аспірант аддзела археалогіі 
першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 
загадчык аддзела археалогіі, нумізматыкі і зброі навукова-фондавага 
падраздзялення Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі 
Беларусь, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Касцяныя і рагавыя вырабы з гарадзішча 
Урагава (па матэрыялах раскопах К.П.Шута)»

Касцюкевіч Анастасія Уладзіміраўна - аспірант аддзела 
захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытуга 
гісторыі НАН Беларусі, магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Каменные бусы с территории Полоцкой земли»

Шаркоўская Наталля Юр’еўна - загадчык аддзела археалогіі 
Віцебскага абласнога краязнаўчага музея (Беларусь, Віцебск)

Тэма даклада: «Предметы индивидуального благочестия из 
собрания УК “ВОКМ”»

Макушнікаў Алег Анатольевіч - прафесар кафедры гісторыі 
славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін Гомельскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, доктар гістарычных навук 
(Беларусь, Гомель)

Тэма даклада: «Охранные исследования в Гомеле»

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

Тэма даклада: «Археалагічныя працы ў г. Нясвіжы ў 2014 г.»

Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч - старшы навуковы 
супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры мовы і 
літаратуры НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 
Хартановіч Уладзімір Уладзіміравіч - настаўнік гісторыі СШ 
№ 22 г. Мінска, археолаг (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Замак Любча. Ахоўньія даследаванніў 2014 г.»
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Мяцельскі Андрэй Анатольевіч - старшы навуковы 
супрацоўнік аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Даследаванні фартыфікацыйных збудаванняў 
Навагрудскага замкаў 2014 годзе»

Шуткова Кацярына Пятроўна - аспірант аддзела археалогіі 
Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Результаты археологических исследований г. 
Славгорода в 2014 года»

Шуткова Надзея Пятроўна - аспірант аддзела археалогіі 
Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
магістр (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Результаты археологических исследований г. 
Черикова в 2014 года»

Памазанаў Мікалай Мікалаевіч - навуковы супрацоўнік 
аддзела антрапалогіі і экалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Антропологическая интерпретация костных 
останков из агрогородка Головчин Белыничского района 
Могилевской области, выявленных в 2012 - 2013 гг.»

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў канферэнцыі 
(15.20-15.40)

Экскурсійная праграма
(15.40-16.30)
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ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ 
верасень 2014 - май 2015 гг.

19 верасня 2014 г. у г. Талачыне сумесна з Талачынскім раённым 
выканаўчым камітэтам праведзена прэзентацыя калектыўнай манаграфіі 
«Друцк».

3 кастрычніка 2014 г. у Наваградку сумесна з Навагрудскім 
раённым выканаўчым камітэтам праведзена Навукова-практычная 
канферэнцыя «Навагрудак праз стагоддзі».

10 кастрычніка 2014 г. у Оршы сумесна з Аршанскім раённым 
выканаўчым камітэтам, музейным комплексам гісторыі і культуры 
Аршаншчыны і Віцебска-Аршанскай епархіяй БПЦ праведзена 
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Куцеінскія чытанні - 
2014».

15 кастрычніка 2014 г. у Інстытуце гісторыі адбылося ўрачыстае 
пасяджэнне Вучонага савета, прымеркаванае да 85-годдзя заснавання 
Інстытута.

18 кастрычніка 2014 г. у Вілейцы сумесна з Вілейскім раённым 
выканаўчым камітэтам, Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, 
Беларускім дзяржаўным універсітэтам і Вілейскім краязнаўчым музеем 
праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Першая сусветная вайна 
ў гістарычным лёсе Еўропы».

30-31 кастрычніка 2014 г. у Інстытуце гісторыі праведзена 
Міжнародная навуковая канферэнцыя «Славянскія старажытнасці на 
тэрыторыі Беларусі (да 90-годдзя з дня нараджэння беларускага археолага 
Л.Д. Побаля)».

23 лютага 2015 г. сумесна з расійскім Фондам развіцця «Інстытут 
еўразійскіх даследаванняў» праведзена Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941-1945)».

16 красавіка 2015 г. у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі сумесна з 
Нацпрэсцэнтрам праведзена выязное прэс-мерапрыемства на тэму 
«Невядомыя старонкі гісторыі. Да 70-годдзя Вялікай Перамогі».

17 красавіка 2015 г. на Агульным сходзе НАН Беларусі 
комплекснае даследаванне шматграннай гісторыі г. Навагрудка, выкананае 
калектывам навукоўцаў Інстытута гісторыі, адзначана дыпломам «Топ-10 
вынікаў навукоўцаў НАН Беларусі ў галіне фундаментальных і 
прыкладных даследаванняў за 2014 г.».

23-24 красавіка 2015 г. у Калінкавічах сумесна з Калінкавіцкім 
раённым выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навукова- 
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практичная канферэнцыя «Беларусь праз призму рэгіянальнай гісторыі: 
Калінкавічы і Калінкавіцкі край».

23- 24 красавіка 2015 г. у Віцебску сумесна з Віцебскім 
дзяржаўным універсітэтам ім. П.М. Машэрава і Віцебскай абласной 
бібліятэкай ім. У.І. Леніна праведзена II Міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы міжнародных адносін і 
дыпламатыі (1918 г. - пачатак XXI ст.)».

24- 25 красавіка 2015 г. у Гродне сумесна з Гродзенскім 
дзяржаўным універсітэтам імя. Я. Купали, Гродзенскай абласной 
навуковай бібліятэкай ім. Я. Карскага і Гродзенскім дзяржаўным 
гісторыка-археалагічным музеем праведзена II Міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Валовічы-2: гісторыя, генеалогія і культура (XV-XX стст.)».

5 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам 
Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускім дзяржаўным 
педагагічным універсітэтам імя М. Танка, упраўленнем адукацыі 
адміністрацыі Маскоўскага раёна Мінска і гімназіяй № 174 г. Мінска 
праведзена VIII Міжнародная маладзёжная навукова-практычная 
канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941-1945 гадоў у гістарычнай 
памяці народа».

7-8 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Міністэрствам абароны 
Рэспублікі Беларусь, Акадэміяй кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 
Беларусь, Навукова-даследчым інстытутам Узброеных Сіл Рэспублікі 
Беларусь, Ваеннай акадэміяй Рэспублікі Беларусь, Беларускім таварыствам 
«Веды», Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь 
праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Тэты дзень 
мы набліжалі, як маглі... (да 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 
і заканчэння Другой сусветнай вайны)».

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай 
праграмы навуковых даследаванняў на 2011-2015 гг. «Псторыя, культура, 
грамадства, дзяржаўнасць» (навуковы кіраўнік праграмы - доктар 
гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): падпраграмы № 1 
«Псторыя, духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» 
(«Псторыя 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 Новага часу» (навуковы кіраўнік - доктар гістарычных навук, 
прафесар В. М. Ляўко).

30



ДЛЯ ЗАПІСАУ

Отпечатано в РУП «Издательский дом «Белорусская наука» 
Тираж! 00 экз. Заказ №86



ВЫДАННІІНСТЫТУТА Г1СТОРЫ1 НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМП 
IIАВУК БЕЛАРУСИПА АРХЕАЛАГІЧН АЙ ТЭМАТЫЦЫ

СТАРАЖЫТНАСЦІ 
ІІОЗНЯГА ІІЕАЛІТУ 
I РАМННІ А ПВРЬШДУ 
НКШНАНАГА ВЕК* 
В ЕЛ АРИ 'КАГА 
ИАНЯМОННН

с ©

Верхнее Понеманье 
в железном веке 

и раннем средневековье

ГІАСЕЛІШЧЫ 
МІЖРЭЧЧА 
БЯРЭЗІНЫ 
IДНЯЛРА 
у X—XIII сто».

Полевая гарнитура 

с іеррйюрйй 
Беларуси Й-ХІІІ ее)


