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АРГКАМІТЭТ
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

«ВЫНІКІ АРХЕАЛАГІЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ 
НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў 2015 ГОДЗЕ»

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч — акадэмік-сакратар 
Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, член- 
карэспандэнт, доктар гістарычных навук, прафесар (сустаршыня 
аргкамітэта);

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

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

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

Ляўко Вольга Мікалаеўна - загадчык Цэнтра археалогіі і 
старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар (намеснік сустаршынь 
аргкамітэта);

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

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

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

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

Інфармацыйны партнёр канферэнцыі
Навуковая, вытворча-практычная газета Беларусі «Наеука»
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Парадак працы канферэнцыі

12 мая

9.00-10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі

10.00-12.30 Пленарнае пасяджэнне

12.30-13.45 Абед

13.45-16.00 Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія

16.00-16.15 Перапынак

16.15-17.45 Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія

13 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

14.00-15.30 Выступленні з дакладамі па секцыях. Дыскусія

15.30-16.00 Падвядзенне вынікаў работы і закрыццё канферэнцыі

16.00-16.45 Экскурсійная праграма

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

ПРАЦОЎНЫЯ МОВЫ:
беларуская, руская, украінская
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12 мая 2016 г.

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

(10.00-12.30)

Прывітальнае слова акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных 
навук і мастацтваў НАН Бел ар ус і, члена-карэспандэнта, доктара 

гістарычных навук, прафесара
Кавалені Аляксандра Аляксандравіча

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН 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 Вольта Мікалаеўна - загадчик Цэнтра археалогіі І 
старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

доктар гістарычных навук, прафесар
(Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

Лакіза Вадзім Леанідавіч - намеснік дырэктара па навуковай 
рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных 
навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Аб зменах заканадаўства ў сферы аховы і 
доследования археалагічнай спадчыны Беларусі»
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Ляўко Вольга Мікалаеўна - загадчык Цэнтра археалогіі і 
старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Кардон: новое адкрыццё і перспектывы 
доследования»

Віцязь Сяргей Пятровіч - намеснік дырэктара па навуковай і 
інавацыйнай рабоце Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры НАН Беларусі, доктар гістарычных навук; 
Страшко Ігар Баляслававіч - намеснік дырэктара па вытворчасці 
НДРУП «Геаінфармацыйныя сістэмы НАН Беларусі» (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Выкарыстанне метадаў дыстанцыйнага 
зандажавання ў вывучэнні і захаванні аб’ектаў гісторыка- 
культурнай спадчыны: вопыт работ 2015 г. і перспектывы»

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч - загадчык аддзела 
захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; Лакіза Вадзім 
Леанідавіч - намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Выратавальныя археалагічныя даследаванні 
славянского селішча Х-ХІІ cm. Васілеўшчына ў 2015 г. (Дзяржынскі 
раён, Мінская вобласць)»

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

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў 2015 г. на 
Кобрынскім умацаванні Брэсцкай крэпасці»
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Мядзведзева Вольга Уладзіміраўна - старты навуковы 
супрацоўнік Цэнтральнага навуковага архіва НАН Беларусі, 
кандидат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Першы з’езд археолагаў Беларусі ў гісторыі 
белоруской археалогіі»
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12 мая 2016 г.

ПРАЦА СЕКЦЫЙ

Секция 1
Археалогія першабытнага грамадства

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

Вячэрняе пасяджэнне (13.45 - 17.45)

Мадэратары секцыі
Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч - вядучы навуковы 

супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандидат гістарычных навук;

Чарняўскі Максім Міхайлавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук 

(Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

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

Тэма даклада: «Архівальная археалогія: пошукі і знаходкі ў 
Цэнтральным навуковым архіве НАН Беларусі»

Коласаў Аляксандр Уладзіміравіч - дацэнт кафедры археалогіі 
і специальных гістарычных дысцыплін, намеснік дэкана па 
навуковай рабоце гісторыка-філалагічнага факультэта Магілёўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: «Археалагічныя работы 2015 года ў Магілёўскім 
Падняпроўі»
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Рассадзін Сяргей Яўгеньевіч - прафесар кафедры гісторыі 
Беларусі і паліталогіі факультэта інфармацыйных тэхналогій 
Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта, доктар 
гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Два крыжовыя камяні з ваколіцаў в. Старлыгі»

Ткачоў Алег Юр’евіч - навуковы супрацоўнік аддзела 
археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, магістр гістарычных навук; Вайтовіч Аляксандра 
Уладзіміраўна - дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных 
гістарычных дысцыплін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
кандыдат гістарычных навук; Ашэйчык Віталь Уладзіміравіч - 
малодшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання 
археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр 
гістарычных навук; Ткачова Марыя Іванаўна - малодшы навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; Велент- 
Шчэрбач Святлана Сяргееўна - малодшы навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; Вашанаў Аляксандр 
Мікалаевіч - малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі 
першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр 
гістарычных навук; Ліневіч Сяргей Барысавіч - малодшы 
навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Даследаванні на помніку Камянюкі 1 у 
Белавежскай пушчы ў 2015 годзе»

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

Тэма даклада: «Некаторыя вынікі археалагічнага вывучэння 
помнікаў неаліту і бронзавага веку ў 2015 годзе на тэрыторыі 
Беларускага Палесся»
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Чарняўскі Максім Міхайлавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Даследаванні на Беларускім Паазер'іў 2015 г.»

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

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў грунтовага 
могільніка па вул. Луцкая ў г. Брэсце»

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

Тэма даклада: «Другі сезон даследаванняў на помніку Ніжняя 
Алба (урочышча Лукошыніца) у Жлобінскім раёне Гомельскай 
вобласці»

Жыжыян Сяргей Філіпавіч - дырэктар Быхаўскага раённага 
гісторыка-краязнаўчага музея, аспірант кафедры гісторыі Беларусі і 
ўсходніх славян Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
А.А. Куляшова, магістр гістарычных навук (Беларусь, Быхаў- 
Магілёў)

Тэма даклада: «Новыя знаходкі культовых каменных выяў у 
Быхаўскім Падняпроўі»

Дубіцкая Наталля Мікалаеўна — старшы навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Сярэднявечныя знаходкі з паселішча Тайманава 
Магілёўскай вобласці»
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Хомчанка Яраслаў Леанідавіч — аспірант аддзела археалогіі 
першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічнае вывучэнне Чэрыкаўскага равна 
Магілёўскай вобласці ў 2014 годзе»

Вараненка Алег Васільевіч - малодшы навуковы супрацоўнік 
Асіповіцкага раённага гісторыка-краязнаўчага музея, магістр 
гістарычных навук (Беларусь, Асіповічы)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічнага доследования на стаянцы 
фінальнага палеаліту Збароў 2 Рагачоўскага равна Гомельской 
вобласці»

Дыскусія
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12 мая 2016 г.

Секцыя 2
Археалогія Сярэдніх вякоў і Новага часу

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

Вячэрняе пасяджэнне (13.45 - 17.45)

Мадэратары секцыі
Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч - загадчык аддзела захавання і 

выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандидат гістарычных навук;

Ганецкая Ірына Уладзіміраўна - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

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: «Папярэднія вынікі археалагічных даследаванняў 
на тэрыторыі Магілёўскай вобласціў 2015 годзе»

Макушнікаў Алег Анатольевіч - прафесар кафедры гісторыі 
славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін Гомельскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, доктар гістарычных 
навук, прафесар; Іванова-Праля Кацярына Сяргееўна - студэнтка 
магістратуры гістарычнага факультэта Гомельскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя Ф. Скарыны (Беларусь, Гомель)

Тэма даклада: «Даследаванні Мохаўскага археалагічнага 
комплексу ў 2015 годзе»
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Шадыра Вадзім Іосіфавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт; Іоў Алег Вільгельмавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя раскопкі курганнага могільніка 
каля в. Пасека Старадарожскага раёна»

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч - дацэнт кафедры 
філасофіі, сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага 
экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск); 
Ерамаліцкая Ксенія Фёдараўна - дацэнт кафедры фізікі і лазернай 
спектраскапіі фізічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат фізіка-матэматычных навук, (Беларусь, 
Мінск); Астаповіч Эдвард Антонавіч - магістрант кафедры 
гісторыі Беларусі і музеязнаўства Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта культуры і мастацтва (Беларусь, Мінск); Сцяпанава 
Марыя Ігараўна - навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі, 
нумізматыкі і зброі Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі 
Беларусь (Беларусь, Мінск); Галынскі Антон Дзмітрыевіч - 
студэнт другога курса лячэбнага факультэта Гродзенскага 
дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта (Беларусь, Гродна)

Тэма даклада: «Вынікі раскопак курганнага могільніка Наўры ў 
2015 годзе»

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

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні селішча каля в. 
Аксакаўшчына Мінскага раёна»
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Макушнікаў Алег Анатольевіч - прафесар кафедры гісторыі 
славян і специальных гістарычных дысцыплін Гомельскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, доктар гістарычных 
навук, прафесар (Беларусь, Гомель)

Тэма даклада: «Новыя археалагічныя помнікі на паўднёвым- 
ўсходзе Гомельшчыны»

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

Тэма даклада: «Палявыя даследаванні старажытнага Пінска ў 
2015 годзе»

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

Тэма даклада: «Да нытання аб абарончых умацаваннях 
Запалоцкага насада старажытнага Полацка (на выніках 
археалагічных даследаванняў 2012-2013, 2015 гг.)»

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

Тэма даклада: «Вынікі археалагічнага даследавання грунтовага 
могільніка каля в. Дайнава (Іўеўскі раён)»

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

Тэма даклада: «Найноўшыя даследаванні фрэсак Крэўскага 
замка XIV-XV стст.: нраблемы находжання і храналогіі»
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Кенька Павел Міхайлавіч - навуковы супрацоўнік аддзела 
захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археапагічныя даследаванні ў Ашмянскім раёне 
Гродзенскай вобласціў 2015 годзе»

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

Тэма даклада: «Археалагічныя работы 2015 г. на тэрыторыі 
Жлобінскага і Буда-Кашалёўскага раёнаў Гомельскай вобласці»

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч - дацэнт кафедры 
філасофіі, сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага 
экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Раскопкі Мядзелъскага замка ў 2015 годзе»

Віцязь Сяргей Пятровіч - намеснік дырэктара па навуковай і 
інавацыйнай рабоце Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры НАН Беларусі, доктар гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск); Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч - старшы 
навуковы супрацоўнік аддзела архітэктуры Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск); Пачобут Наталля 
Аляксандраўна - вядучы навуковы супрацоўнік Гродзенскага 
дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея (Беларусь, Гродна)

Тэма даклада: «Археалагічны комплекс Беразавец: вынікі 
даследвання ў 2015 годзе»

Ганецкая Ірына Уладзіміраўна - старшы навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні ў Навагрудку 
ў 2015 годзе»

Дыскусія
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13 мая 2016 г.

Секцыя 1 
Археалогія першабытнага грамадства 

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

Дзённае пасяджэнне (9.00 - 13.00)

Мадэратары секцыі
Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч - загадчик аддзела археалогіі 

першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандидат гістарычных навук, дацэнт;

Дубіцкая Наталля Мікалаеўна - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

Гаршкоў Аляксандр Дзмітрыевіч - студэнт 2-га курса 
факультэта гісторыі, камунікацыі і туризму Гродзенскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купали (Беларусь, Гродна)

Тэма даклада: «Крамянёвыя знаходкі з раскопок Старого Замку 
ў Гроднеў 2015 г.»

Віцязь Сяргей Пятровіч - намеснік дырэктара па навуковай і 
інавацыйнай рабоце Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры НАН Беларусі, доктар гістарычных навук; 
Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела архітэктуры Цэнтра даследаванняў беларускай культуры 
мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук, 
дацэнт; Сядоў Сяргей Георгіевіч - пенсіянер, кандидат геолага- 
мінералагічных навук; Галабокаў Сяргей Віктаравіч - пенсіянер 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Выкарыстанне геафізічных метадаў подчас 
вывучэння помнікаў археологи (вопыт даследаванняу 2015 г. і 
перспектывы)»
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Кошман Вадзім Іванавіч - загадчык аддзела археалогіі 
Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 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, магістр гістарычных 
навук; Ліневіч Сяргей Барысавіч - малодшы навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; Ліхачоў Андрэй 
Станіслававіч - кіраўнік дайвінг-цэнтра «Марскі пегас» (Беларусь, 
Мінск)

Тэма даклада: «Падводнае вывучэнне археалагічных аб’ектаў 
Беларусіў 2015 г. (вынікі, проблемы, перспектывы)»

Варацінская Ларыса Сяргееўна - навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі Ўсходней Еўропы і Сібіры Дзяржаўнага Эрмітажа 
(Расійская Федэрацыя, Санктпецярбург), Драбушэўскі Аляксандр 
Іванавіч - метадыст 1-й катэгорыі Веткаўскага райвыканкама 
Гомельскай вобласці (Беларусь, Ветка) кандыдат гістарычных навук

Тэма даклада: “Археалагічныя даследаванні могільніка
зарубінецкай культуры у Гарошкаве. 2015 год”

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

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў на 
тэрыторыі Івацэвіцкага і Камянецкага раёнаў Брэсцкай вобласці ў 
2015 годзе»

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч - аспірант аддзела археалогіі 
першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Кераміка эпохі неаліту з помніка Куцец-1 (па 
матэрыялах раскопан М.М. Чарняўскага 1976 г.)»
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Ашэйчык Віталій Уладзіміравіч - малодшы навуковы 
супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай 
спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных 
навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Старыя матэрыялы — новыя інтэрпрэтацыі: 
прыклад аналізу крамянёвага комплексу з сярэдняга Пасожжа»

Касюк Алена Фёдараўна - навуковы супрацоўнік аддзела 
археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі; Ткачоў Алег Юр’евіч - навуковы супрацоўнік аддзела 
археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкіў Пінскім раёнеў 2015 г.»

Велент-Шчэрбач Святлана Сяргееўна - малодшы навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; Ясковіч Ганна 
Сяргееўна — малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі 
Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў на 
тэрыторыі Іўеўскага раёна (Гродзенская вобласць) у 2015 годзе»

Ашэйчык Віталій Уладзіміравіч - малодшы навуковы 
супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай 
спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных 
навук; Ткачоў Алег Юр’евіч - навуковы супрацоўнік аддзела 
археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Новая знаходка керамікі тшцінецкага 
культурного кола на Панямонні»

Дыскусія
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Посуд з курганнага могільніка сярэднедняпроўскай культуры 
каля в. Копань Рэчыцкага р-на. Раскопкі М.М. Крывальцэвіча

Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі НП «Белавежская 
Пушча».Раскопкі А.Ю. Ткачова
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Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі акадэмік У.Р. Гусакоў знаёміцца з 
ходам археалагічных даследаванняў курганнага могільніка паміж вёскамі 

Курганне і Бацвінава Гомельскай вобласці. Раскопкі Г.Р. Цімафеенка

Славянскае селішча Барыскавічы-1 (V-X стст.). Мазырскі раён.
Даследаванне рэшткаў жылой пабудовы. Раскопкі А.Ф. Касюк
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Знаходкі з археалагічнага комплексу Кардон.
Даследаванні В.М. Ляўко, П.М. Кенька

Селішча Х-ХІІ ст. Васілеўшчына (Дзяржынскі раён). Выратавальныя 
даследаванні пад кіраўніцтвам А.В. Вайцяховіча, В.Л. Лакізы. 

ТОП-ІО вынікаў дзейнасці вучоных НАН Беларусі
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Паўночны флігель сядзібы Ваньковічаў (XVIII-XIX стст.).
Мінск, вул. Філімонава, 24. Навуковы кіраўнік В.1. Кошман

Міжнародная археалагічная экспедиция на месцй пераправы Вялікай арміі
Напалеона праз р. Бярэзіну. Навуковы кіраўнік В.1. Кошман
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13 мая 2016 г.

Секцыя 2
Археалогія Сярэдніх вякоў і Новага часу

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

Дзённае пасяджэнне (9.00 - 13.00)

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

гістарычньтх навук, дацэнт
Іоў Алег Вільгельмавіч - старшы навуковы супрацоўнік аддзела 
археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

Клімаў Марат Васільевіч - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя працы на Полаччынеў 2015 г.»

Кізюкевіч Наталля Аляксандраўна - загадчык аддзела 
археалогіі Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея 
(Беларусь, Гродна)

Тэма даклада: «Папярэднія вынікі даследаванняў Старога замка 
ў Гроднеў 2014-2015 гг.»

Чараўко Віктар Уладзіміравіч - старшы выкладчык кафедры 
гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр 
гістарычных навук (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: «Археалагічныя раскопкі на могільніку каля 
в. Івесь Глыбоцкагараёнаў 2015 г.»
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Спірын Іван Уладзіміравіч - аспірант аддзела захавання і 
выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Раскопкі бастыённых умацаванняў каля в. 
Міцькаўшчына і каля в. Горыў 2015 г.»

Ліневіч Сяргей Барысавіч - малодшы навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; Вашанаў Аляксандр 
Мікалаевіч - малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі 
першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр 
гістарычных навук; Волкаў Мікалай Аляксандравіч - малодшы 
навуковы супрацоўнік аддзела старажытнай гісторыі Беларусі 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі; Ліхачоў Андрэй Станіслававіч - 
кіраўнік дайвінг-цэнтра «Марскі пегас» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Падводныя археалагічныя даследаванні ў 
ваколіцах вёскі Жабер»

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

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні Ільянскай гуты ў 
2015 г.»

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

Тэма даклада: «Археалагічныя работы сезона 2015 г. на месцы 
пераправы Вялікай арміі Наполеона праз р. Бярэзіну»

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

Тэма даклада: «Вынікі астэалагічнага аналізу матэрыялу 
археалагічных раскопан у в. Студзёнка Барысаўскага раёна ў 2015 
годзе»
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Ляўко Вольга Мікалаеўна - загадчык Цэнтра археалогіі і 
старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Новыя даследаванніў Віцебску ў 2015 годзе»

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

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных наглядаў за землянымі 
работаміў Полацку ў 2015 г.»

Лакіза Вадзім Леанідавіч - намеснік дырэктара па навуковай 
рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт (Беларусь, Мінск); Ліневіч Сяргей Барысавіч - 
малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага 
грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных 
навук (Беларусь, Мінск); Ільчышын Зоя Анатольеўна - старшы 
навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Тэрнопальскай абласной 
інспекцыі аховы помнікаў гісторыі і культуры (Украіна, Тэрнопаль)

Тэма даклада: «Выратавалъныя археалагічньія даследаванні 
2015 года ў зоне будаўніцтва 2-ой чаргі 2-й кальцавой аўтадарогі 
вакол Мінска»

Кошман Вадзім Іванавіч - загадчык аддзела археалогіі 
Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт; Касюк Алена Фёдараўна - 
навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага 
часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі; Цімафеенка Ганна 
Рыгораўна - навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх 
вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі; Плавінскі 
Мікалай Аляксандравіч - дацэнт кафедры філасофіі, сацыялогіі і 
эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя 
А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні паўночнага флігеля 
сядзібы Ваньковічаўу г. Мінску па вул. Філімонава, 24у 2015 г.»
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Галынскі Раман Дзмітрыевіч - галоўны спецыяліст аддзела 
ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Быхаўскага 
райвыканкама, аспірант кафедры гісторыі Беларусі і ўсходніх 
славян Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, 
магістр гістарычных навук (Беларусь, Быхаў-Магілёў)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў у зоне 
правядзення цякучага ремонта водопровода ў гістарычнай частцы 
г. Быхаваў 2015 годзе»

Максімовіч Аляксандр Мікалаевіч - малодшы навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новата часу 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Даследаванні гарадзішча Талькаўшчына 
Слонімскага раёнаў 2015 г.»

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

Тэма даклада: «Паселішча XI стагоддзя ва ўрочышчы Грэгарава 
Поле Лоеўскага раёна (першыя вынікі даследаванняў)»

Дыскусія
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13 мая 2016 г.

Секция 1
Археалогія першабытнага грамадства

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

Вячэрняе пасяджэнне (14.00 - 15.30)

Мадэратары секцыі
Калечыц Алена Генадзьеўна - галоўны навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар 
(Беларусь, Мінск)

Шадыра Вадзім Іосіфавіч - старты навуковы супрацоўнік аддзела 
захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Выступленні з дакладамі

Анішчук Яраслаў Іванавіч - дацэнт кафедры археалогіі і 
спецыяльных гістарычных дысцыплін Львоўскага нацыянальнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук; Мызгін Кірыл 
Валер’евіч - навуковы ад’юнкт Інстытута археалогіі Варшаўскага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук; Мілян Тарас Раманавіч
- намеснік дырэктара па навуковай рабоце Навукова-даследчыцкага 
цэнтра Выратавальная Археалагічная Служба Інстытута археалогіі 
НАН Украіны, кандыдат гістарычных навук; Ткач Яўген Сяргеевіч
- археолаг 1 катэгорыі Навукова-даследчыцкага цэнтра 
Выратавальная Археалагічная Служба Інстытута археалогіі НАН 
Украіны, магістр гістарычных навук (Украіна, Львоў)

Тэма даклада: «Цэнтр на шляху міграцый, гандлёвая факторыя, 
ці ...? Новая інфармацыя пра знаходкі мяжы нашай эры на 
“Залачоўскіх берагах” (Львоўская вобласць)»
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Чарняўскі Максім Міхайлавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; Лакіза Вадзім 
Леанідавіч - намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 
Ліневіч Сяргей Барысавіч - малодшы навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Выратавальныя археалагічныя даследаванні 
паселішча жалезнага веку Каценавічы Астравецкага раёна ў 2015 г. 
(зона будаўніцтва вадазаборнай станцыі Беларускай АЭС)»

Касюк Алена Фёдараўна - навуковы супрацоўнік аддзела 
археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў на помніках 
Снядзін-3 Петрыкаўскага раёна і Барыскавічы-1 Мозырскага раёна 
ў 2015 г.»

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

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні на Тураўшчыне ў 
2015 годзе»

Белявец Вадзім Георгіевіч - навуковы ад’юнкт Інстытута 
археалогіі Варшаўскага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук 
(Польшча, Варшава)

Тэма даклада: «Палявые даследаванні 2015 г. на тэрыторыі 
Брэсцкай вобласці»

Дыскусія
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13 мая 2016 г.

Секцыя 2
Археалогія Сярэдніх вякоў і Новага часу

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

Вячэрняе пасяджэнне (14.00 - 15.30)

Мадэратары секцыі

Клімаў Марат Васільевіч - старшы навуковы супрацоўнік 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 гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

Ясковіч Ганна Сяргееўна - малодшы навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; Велент-Шчэрбач 
Святлана Сяргееўна - малодшы навуковы супрацоўнік аддзела 
археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя разведкі ў Вілейскім раёне ў 
2015г.»

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

Тэма даклада: «Тэхналогія вытворчасці, тыпалогія і храналогія 
шкляных бранзалетаў дзядзінца Замкавая гара ў г. Мсціславе (па 
матэрыялах археалагічныхраскопак 2015 г.»
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Касцюкевіч Анастасія Уладзіміраўна - навуковы супрацоўнік 
аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Шкляныя пярсцёнкі Полацкай зямлі»

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

Тэма даклада: «Вытворчасць, тыпалогія і храналогія 
\у пласцінчатаіі кафлі XVI-XVIII стст. (па матэрыялах помнікаў 

Магілёўскага Падняпроўя і Пасожжа) »

Шаркоўская Наталля Юр’еўна - вядучы навуковы 
супрацоўнік Віцебскага абласнога краязнаўчага музея (Беларусь, 
Віцебск)
4" Тэма даклада: «Віцебскія тэракоты Нікіфароўскага»

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

Тэма даклада: «Асаблівасці пахавальнага абраду трупаспалення 
на тэрыторыі Магілёўскага Падняпроўя і Пасожжа (па 
матэрыялах раскопан курганных могільнікаў)»

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў канферэнцыі 
(15.30-16.00)

Выступление старшыні Палявога камітэта, доктара гістарычных 
навук, прафесара Ляўко Вольгі Мікалаеўны

Выступленні кіраўнікоў секцый

Экскурсійная праграма
(16.00-16.45)
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ВАЖНЕИШЫЯ ПАДЗЕІ 
ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСИ 

май 2015 - май 2016 гг.

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)».

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».

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 - ААН: 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.
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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 Прэзідыума НАН Беларусі, акадэмік У.Р. Гусакоў, дэпутаты 
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-годдзя 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 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 адбылася Міжнародная 
навуковая канферэнцыя «Маніфест 17 кастрычніка 1905 года: гістарычны 
вопыт (да 110-годдзя прыняцця заканадаўчага акта)».

4 лістапада 2015 г. у г.п. Карэлічы Гродзенскай вобласці сумесна з 
Карэлічскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена навукова- 
практычная канферэнцыя XI Карэлічскія краязнаўчыя чытанні 
«Карэліччына - рэгіянальныя асаблівасці развіцця Х-ХХ стст.».

5-6 лістапада 2015 г. у НАН Беларусі сумесна з Цэнтральнай 
навуковай бібліятэкай імя Якуба Коласа НАН Беларусі, Нацыянальнай 
бібліятэкай Беларусі і Польскім Інстытутам у Мінску праведзена 
Міжнародная навуковая канферэнцыя «Вялікае Княства Літоўскае: 
палітыка, эканоміка, культра».

12-13 лістапада 2015 г. у г. Браславе сумесна з Браслаўскім раённым 
аб’яднаннем музеяў праведзена Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Браслаўскія чытанні (да 950-годдзя г. Браслава)».
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14 лісгапада 2015 г. у г. Капылі сумесна з Капыльскім раённым 
выканаўчым камітэтам, Капыльскім раённым саветам дэпутатаў, 
Беларускім педагагічным універсітэтам імя М. Танка праведзена 
навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь, Капылыпчына і Э. 
Вайніловіч».

14 снежня 2015 г. выйшаў Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
№ 485 «Аб удасканаленні аховы археалагічных аб’ектаў і археалагічных 
артэфактаў».

30 снежня 2015 г. Інстытут гісторыі НАН Беларусі ў Нацыянальным 
прэс-цэнтры Рэспублікі Беларусь правёў прэс-канферэнцыю аб рэалізацыі 
Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 485 ад 14 снежня 2015 года «Аб 
удасканаленні аховы археалагічных аб’ектаў і археалагічных 
артэфактаў». У прэс-канферэнцыі прынялі ўдзел дырэктар Інстытута В.В. 
Даніловіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце В.Л. Лакіза, 
загадчык цэнтра В.М. Ляўко, загадчык аддзела А.В. Вайцяховіч.

22 студзеня 2016 г. у Інстытуце гісторыі праведзены «круглы стол» 
«Праблемы сацыяльна-эканамічнай і палітычнай гісторыі Беларусі XVI- 
XVIII стст. (да 100-годдзя з дня нараджэння З.Ю. Капыскага)».

26 лютага 2016 г. прынята Пастанова НАН Беларусі № 4 «Аб 
некаторых мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 
14 снежня 2015 г. № 485». Зацверджаны «Інструкцыя аб парадку 
правядзення археалагічных даследаванняў і вядзення палявой 
дакументацыі пры іх правядзенні» і «Інструкцыя аб парадку 
фарміравання і вядзення рэеестра археалагічных артэфактаў».

28 лютага - 5 сакавіка 2016 г. дырэктар Інстытута В.В. Даніловіч і 
супрацоўнікі прынялі ўдзел у Расійска-Беларускай школе маладых 
гісторыкаў, якая адбылася ў Уладзіміры.

5 сакавіка 2016 г. прынята Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі 
Беларусь № 185 «Аб мерах па рэалізацыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь ад 14 снежня 2015 г. № 485». Зацверджаны «Палажэнне аб 
парадку выданы дазволу на права правядзення археалагічных 
даследаванняў, прыпынення, спынення яго дзеяння», «Палажэнне аб 
парадку ўліку выяўленых археалагічных аб’ектаў і (або) археалагічных 
артэфактаў», «Палажэнне аб абласных (Мінскай гарадской) камісіях па 
археалагічных аб’ектах і археалагічных артэфактах».

17 сакавіка 2016 г. у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі праведзена 
Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у сучасных 
геапалітычных працэсах».
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17-19 сакавіка 2016 г. у Мінску, Нарачы і Паставах сумесна з 
Беларускім дзяржаўным музеем Вялікай Айчыннай вайны, 
Нацыянальным паркам «Нарачанскі», Мядзельскім і Пастаўскім раённымі 
выканаўчымі камітэтамі, Інстытутам ваеннай спадчыны (Літва) 
праведзена Міжнародная навукова-гістарычная канферэнцыя
«Нарачанская аперацыя 1916 г.: гісторыя і сучаснасць».

25 сакавіка 2016 г. у Мінску сумесна з Акадэміяй кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь праведзена Міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Роля менталітэту ў функцыянаванні 
дзяржавы».

29 сакавіка 2016 г. на базе Інстытута гісторыі адбылося пашыранае 
пасяджэнне Навуковага савета па выніках 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; кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт - В.В. Даніловіч).

29 сакавіка 2016 г. у Мінску праведзены Рэспубліканскі «круглы 
стол» «Міхаіл Восіпавіч Біч (1936-1999): жыццё, навуковая дзейнасць, 
памяць (да 80-годдзя з дня нараджэння)».

31 сакавіка 2016 г. у Мінску сумесна з Беларускім дзяржаўным 
педагагічным універстэтам імя М. Танка праведзена студэнцкая навукова- 
тэарэтычная канферэнцыя «Актуальный праблемы сацыяльна- 
гуманітарных ведаў».

7 красавіка 2016 г. дырэктар Інстытута гісторыі В.В. Даніловіч і 
намеснік дырэктара па навуковай рабоце В.Л. Лакіза прынялі ўдзел у 
Пасяжэнні Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь на тэму «Аб 
Законе Рэспублікі Беларусь «О внесении дополнений и изменений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны 
археологических объектов и археологических артефактов».

13 красавіка 2016 г. сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай 
імя Я. Коласа НАН Беларусі праведзена прэзентацыя калектыўнай 
манаграфіі «Славяне на территории Беларуси в догосударственный пери
од».
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14 красавіка 2016 г. на базе Інстытута гісторыі адбылася Сесія 
Агульнага сходу Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН 
Беларусі «Аб выніках навуковай і фінансава-гаспадарчай дзейнасці ў 
2015 г. і выкананні ДПНД на 2011-2015 гг. “Гісторыя, культура, 
грамадства, дзяржаўнасць”».

14 красавіка 2016 г. сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай 
імя Я. Коласа НАН Белаурсі праведзена прэзентацыя манаграфіі 
Н.В. Анофранка «Дваранкі беларуска-літоўскіх губерняў у канцы XVIII - 
першай палове XIX ст.»

4 мая 2016 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам 
Россупрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускім дзяржаўным 
педагагічным універсітэтам імя М. Танка, упраўленнем адукацыі 
адміністрацыі Маскоўскага раёна Мінска і гімназіяй № 174 г. Мінска 
праведзена IX Міжнародная маладзёжная навукова-практычная 
канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941-1945 гадоў у гістарычнай 
памяці народа».
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Канферэнцыя праводзіцца па выніках 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), а таксама ў рамках Дзяржаўнай праграмы 
навуковых даследаванняў на 2016-2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае 
развіццё беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік праграмы - член- 
карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар 
А.А. Каваленя): падпраграмы № 1 « Псторыя і культура» (навуковы 
кіраўнік падпраграмы — кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. 
Даніловіч), задания 1 — «Беларускія землі ў першабытную эпоху, 
сярэднявеччы і ў ранні Новы час: археалагічныя помнікі, тэрыторыя, 
насельніцтва, эканоміка і культура» (навуковы кіраўнік - доктар 
гістарычных навук, прафесар В.М. Ляўко)
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