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НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСИ 

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ПЕДАДАПЧНЫ 
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БЕЛАРУСЬ. КАПЫЛЬШЧЫНА I

ЭАВАРА ВАЙНІЛОВІЧ

Капыпь. 14 лістапада 2015 г.



ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ

14 лістапада 2015 г.

9ОО _ 930 Кава-пауза (пл. Леніна, 6).

930- 1200 Адкрыццё і прана кансЬепэнпыі (Райвыканкам, зала 
пасяджэнняу, пл. Леніна, 6).

12оо_ 13оо Боская літургія ў Рымска-каталіцкім касцёле Святога 
Пятра і Паўла ў г. Капылі Мінска-Магілёўскай 
архідыяцэзіі (пл.Леніна, 18).

12°°_ 15°° Святочны кірмаш з удзелам “падворкаў” сельскагаспа- 
дарчых прадпрыемстваў раёна (пл. Леніна).

12°о_ 1500 Выстава-дэгустацыя прадукцыі перапрацоўчых 
прадпрыемстваў (ДУК “Капыльскі РЦК”, пл.Леніна, 4).

1315-1345 Выступление народнага фальклорнага ансамбля 
“Тутэйшая шляхта” (ДУК “Капыльскі РЦК”, 
пл.Леніна,4).

Ю00- 1800 Выстава мёду (ДУК “Капыльскі РЦК”, пл.Леніна, 4).

14°о_ J600 Урачыстае мерапрыемства, прысвечанае Дню работнікаў 
сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці 
(ДУК “Капыльскі РЦК”, пл.Леніна, 4).

1630 Падвядзенне вынікаў навукова-практычнай канферэнцыі. 
Вячэра.

Рэгламент: выступленні - да 10 хвілін
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АДКРЫЦЦЁ I ПРАЦА КАНФЕРЭНЦЫІ
(Капыльскі райвыканкам, пл. Леніна, 6)

Прывітальнае слова старшыні Капыльскага раённага Савета 
дэпутатаў Ірыны Мікалаеўны Кісляк.

Прывітальнае слова акадэміка-сакратара Аддзялення 
гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі 
Аляксандра Аляксандравіча Кавалені.

Прывітальнае слова біскупа Мінска-Магілёўскай Архідыяцэзіі 
Юрыя Касабуцкага.

1. Мальдзіс Адам Іосіфавіч, доктар філалагічных навук, 
прафесар, ганаровы старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў.

Тэма даклада: «Літаратурная Капыльшчына ў часы Эдварда 
Вайніловіча».

2. Яноўская Валянціна Васільеўна, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, загадчык аддзела гістарыяграфіі і метадаў гістарычных 
даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусь

Тэма даклада: «Касцёлабудаванне ў Беларусі на пачатку XX cm.».
3. Пуцік Уладзімір Станіслававіч, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт, дэкан факультэта перападрыхтоўкі спецыялістаў адукацыі 
Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя М. Танка.

Тэма даклада: «Минское общество сельского хозяйства: социально- 
политический аспект деятельности (по материалам журналов общих 
собраний)».

4. Бухавец Пётр Пятровіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі і 
славянскіх народаў БДПУ імя М. Танка.

Тэма даклада: «Эдвард Вайніловіч - сябра Мінскага таварыства 
сельскай гаспадаркі (1878-1888 гг.)».

5. Даўгач Таццяна Валянцінаўна, аспірант аддзела 
гістарыяграфіі і метадаў гістарычных даследаванняў Інстытута 
гісторыі НАН Беларусь

Тэма даклада: «Гаспадарчая дзейнасць Эдварда Вайніловіча».
6. Зянюк Раіса Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук, 

навуковы супрацоўнік аддзела гістарыяграфіі і метадаў гістарычных 
даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусь

Тэма даклада: «Традыцыі фундатарскай дзейнасціў Беларусі».
7. Кахновіч Віктар Адамавіч, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

5



Тэма даклада: «Гаспадарка Вайніловічаў на мяжы ХІХ-ХХ стст.».
8. Талмачова Святлана Аляксандраўна, кандидат гістарычных 

навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя 
М. Танка.

Тэма даклада: «Дзейнасці Мінскага губернскага земства па 
аказанні агранамічнай дапамогі насельніцтва».

9. Сакольчык Алена Эдвардаўна, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік аддзела гістарыяграфіі і 
метадаў гістарычных даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: «Слуцк і гімназічныя гады Э. Вайніловіча ў часы 
паўстання 1863-1864 гг.».

10. Унучак Андрэй Уладзіміравіч, кандидат гістарычных навук, 
загадчык аддзела гісторыі беларускай дзяржаўнасці Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі.

Тэма даклада: «Эдвард Вайніловіч і беларускі нацыянальны рух на 
пачатку XX cm.».

11. Мазец Валянцін Генрыхавіч, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі беларускай 
дзяржаўнасці Інстытута гісторыі НАН Беларусь

Тэма даклада: «Эдвард Вайніловіч і працэс інстытуалізацыі 
беларускай дзяржаўнасціў 1917-1918 гг.».

12. Траццяк Сяргей Аляксандравіч, кандидат гістарычных 
навук, загадчык аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута 
гісторыі НАН Беларусь

Тэма даклада: «Эдвард Вайніловіч і мірныя перамовы ў Рызе 1920- 
1921 гг.».

13. Літвінчук Юлія Сяргееўна, аспірант аддзела гістарыяграфіі і 
метадаў гістарычных даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусь

Тэма даклада: «Документы Минской губернской строительной 
комиссии как исторический источник».

14. Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: «Падробкі дваранскіх дакументаў у Беларусі ў 
другой палове XIX cm.».

Дыскусія
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ВАЖНЕЙШИМ ПАДЗЕІ
ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ ЗА 2015 ГОД

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 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- 
практычная канферэнцыя «Беларусь праз прызму 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 «Актуальный праблемы міжнародных 
адносін і дыпламатыі (1918 г.-пачатак XXI ст.)».

24- 25 красавіка 2015 г. у Гродне сумесна з Гродзенскім 
дзяржаўным універсітэтам імя Я. Купалы, Гродзенскай абласной 
навуковай бібліятэкай імя 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 
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таварыствам «Веды», Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў 
Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Гэты дзень мы набліжалі, як маглі... (да 70-годдзя 
Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне і заканчэння Другой сусветнай 
вайны)».

14- 15 мая 2015 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных 
даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2014 годзе».

21-22 мая 2015 г. у Мінску сумесна з Інстытутам гісторыі НАН 
Рэспублікі Арменія, Цэнтрам армяназнаўчых даследаванняў «АНІВ» 
праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Армяна-беларускія 
гісторыка-культурные адносіны.Традыцыі і сучаснасць».

17-27 чэрвеня 2015 г. у Мінску сумесна з Інстытутам усеагульнай 
гісторыі РАН праведзена Міжнародная школа гісторыкаў «Советский 
Союз во Второй мировой войне: актуальные проблемы истории и 
исторической памяти».

24-26 чэрвеня 2015 г. у Інстытуце гісторыі праведзена 
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Антрапалогія ў 
Беларусі - 50-гадовы шлях развіцця».

27 жніўня 2015 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з гістарычным 
факультэтам Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя 
М. Танка і Нацыянальным архівам Рэспублікі Беларусь праведзены 
Рэспубліканскі круглы стол «Беларусь-А  АН: 70 год разам».

1-6 верасня 2015 г. дырэктар і супрацоўнікі Інстытута гісторыі 
прынялі ўдзел у Першым беларуска-кітайскім навуковым форуме ў 
Кітайскай акадэміі грамадскіх навук у Пекіне.

3-4 верасня 2015 г. Інстытут гісторыі прыняў удзел у выстаўцы- 
ярмарцы дасягненняў беларускай акадэмічнай навукі. Стэнд інстытута 
наведалі Старшыня Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 
А.У. Кабякоў, кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
А.М. Косінец, Старшыня Прэзідыўма НАН Беларусі, акадэмік 
У.Р. Гусакоў, дэцутаты Палаты Прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь.

11 верасня 2015 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам 
Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь праведзена Міжнародная 
навукова-практычная канферэнцыя «Ніхто не забыты - нішто не 
забыта (да 70-годцзя Перамогі над мілітарыскай Японіяй і заканчэння 
Другой сусветнай вайны)».

15- 17 верасня 2015 г. у Маскве сумесна з гістарычным 
факультэтам Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
М.В. Ламаносава, Расійскім гістарычным таварыствам і Аддзяленнем 
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гісторыка-філалагічных навук Расійскай акадэміі навук праведзена 
Міжнародная навуковая канферэнцыя «Другая сусветная вайна ў 
гісторыі чалавецтва. 1939-1945 гг.»

24-25 верасня 2015 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з эканамічным 
факультэтам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і Польскім 
Інстытутам у Мінску праведзена Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі».

15 кастрычніка 2015 г. у Інстытуце гісторыі праведзена 
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Маніфест 17 
кастрычніка 1905 года: гістарычны вопыт (да 110-годдзя прыняцця 
заканадаўчага акта)».

4 лістапада 2015 г. у Карэлічах сумесна з Карэліцкім раённым 
выканаўчым камітэтам праведзена Навукова-практычная 
канферэнцыя XI Карэліцкія краязнаўчыя чытанні «Карэліччына 
- рэгіянальныя асаблівасці развіцця X - XX стст.».

5-6 лістапада 2015 г. у Мінску сумесна з Нацыянальнай 
бібліятэкай Беларусі, Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя 
Я. Коласа НАН Беларусі праведзена міжнародная навуковая 
канферэнцыя «Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, 
культура».
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ВАЖНЕЙШИМ ПАДЗЕІ
КАПЫЛЬСКАГА РАЁНА ЗА 2015 ГОД

Студзень 2015 г. - 35 гадоў з дня заснавання дзяржаўнай установи 
адукацыі “Сярэдняя школа №3 г. Капыля”.

18 лютага 2015 г. на Алеі Герояў у Капылі прайшло ўшанаванне 
памяці Новікава В.П., земляка, загінуўшага ў Афганістане.

22 лютага 2015 г. - наведванне раёна епіскапам Слуцкім і 
Салігорскім Антоніем і ўдзел у “круглым стале” “Духоўна-маральнае 
асветніцтва ў Капыльскім раёне”.

10 красавіка 2015 г. - мерапрыемства ў рамках рэспубліканскай 
героіка-патрыятычнай акцыі навучэнскай моладзі «А памяць жыве!» і 
ўручэнне юбілейных медалёў да 70-годдзя Перамогі ветэранам 
Вялікай Айчыннай вайны.

23 красавіка 2015 г. - наведванне Капыля паслом Індыі Маходжа 
Кумара Бхарці з супругай Анамікой у сувязі з прэзентацыяй выставы 
ў Капыльскім раённым краязнаўчым музеі “Па матывам Індыі”.

7 мая 2015 г. на Алеі Герояў у Капылі прайшло ўшанаванне памяці 
Сабалеўскага А.К., Нахмановіча А.Л., землякоў, Герояў 
Сацыялістычнай працы.

7 мая 2015 г. адбылася прэзентацыя эксгіазіцыі “Франтавыя 
дарогі” у ДУ “Капыльскі раённы краязнаўчы музей”.

08 мая 2015 г., 3 ліпеня 2015 г. прайшло ўшанаванне памяці ахвяр 
Халакоста - устанаўленне мемарыяльных дошак загінуўшым сем’ям 
Менхус (Кіргізія) і Каплан (Расія).

14 мая 2015 г. - 15 гадоў з дня адкрыцця помніка Цішке Гартнаму 
(З.Х. Жылуновіч), грамадска-палітычнаму дзеячу, пісьменніку.

15 мая 2015 г. у ДУ “Капыльскі раённы краязнаўчы музей” сумесна 
з Капыльскай дзіцячай школай мастацтваў адбыўся раённы плэнэр 
“Мастакі Капыльшчыны” па тэме “Цені нашых продкаў” з удзелам 
мастака, члена саюза мастакоў Беларусі Алеся Квяткоўскага.

16 чэрвеня 2'015 г. - 85 гадоў з дня выхаду першага нумара 
раённай газеты “Слава працы”.

24 чэрвеня 2015 г. - 115 гадоў з дня нараджэння К.Чорнага, 
беларускага празаіка, драматурга, публіцыста.

15 верасня 2015 г. у Капыльскай раённай цэнтральнай бібліятэцы 
імя А.Астрэйкі пры ўдзеле маладых паэтаў Капыльшчыны прайшла 
прэзентацыя зборніка маладых паэтаў Міншчыны “Слова Купалы да 
творчасці кліча”.
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19 верасня 2015 г. - правядзенне ў Капылі Нацыяльнага 
фестивалю эстафетнага бегу “Капьшьскія пагоркі”.

2 кастрычніка 2015 г. - Капыльскай раённай цэнтральнай 
бібліятэкай сумесна з раённым Саветам ветэранаў праведзены 
фестиваль творчых магчымасцей “Скарбонка души”.

30 кастрычніка 2015 г. - 35 гадоў з дня заснавання ўстановы 
адукацыі “Капыльскі дзяржаўны каледж”.
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ДЛЯ ЗАШСАУ

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай 
праграмы навуковых даследаванняў на 2011-2015 гг. «Гісторыя, 
культура, грамадства, дзяржава» падпраграмы №1 «Гісторыя, 
духоўная і матэрыяльная культура беларускага народа» (навуковыя 
кіраўнікі падпраграмы - член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар 
гістарычных навук, прафесар, А.А. Каваленя; кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт - В.В. Даніловіч), задания 1.2.01 - «Палітычнае, 
сацыяльна-эканамічнае, канфесійнае развіццё Беларусі. Канец XVIII - 
пачатак XX ст.» (навуковы кіраўнік - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт В.В. Яноўская).

Ілюстрацыя на вокладцы:
Фотаздымак Палаца Вайніловічаў у Савічах (1914 г.)
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Касцёл Святого Сімеона і Святой Алены (г. Мінск)

Месца пахавання Эдварда Вайніловіча 
ў Чырвонага касцёла
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