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Суарганізатары:
Установи культуры «Музей баявой садружнасці» 

Ваенна-навуковае таварыства пры дзяржаўнай культурна- 
дасугавай установе «Цэнтральны дом афіцэраў узброеных сіл 

Рэспублікі Беларусь»
Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П.М.Машэрава

Запрашаем наведаць
«Музей баявой садружнасці» (г.п. Расоны, вул. Савецкая, Юа).

Тэл. +375 2159 42049

Запрашаем v археалагічную навукова-музейную экспазіцыю 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 

г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.
Тэл. +375 17 2841870



АРГКАМІТЭТ

Быкаў Уладзімір Уладзіміравіч — старшыня Расонскага 
раённага выканаўчага камітэта (сустаршыня аргкамітэта);

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

Шумілаў Вячаслаў Рыгоравіч - старшыня Ваенна- 
навуковага таварыства пры дзяржаўнай культурна-дасугавай 
установе «Цэнтральны дом афіцэраў узброеных сіл Рэспублікі 
Беларусь»;

Падвіцельская Галіна Аляксееўна - намеснік старшыні 
Расонскага раённага выканаўчага камітэта па сацыяльных 
пытаннях і інфармацыі;

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

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

Валынка Нона Генадзьеўна - начальнік аддзела 
ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Расонскага 
раённага выканаўчага камітэта;

Ляўко Вольга Мікалаеўна - загадчык Цэнтра гісторыі 
даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар;

Лукашэнка Наталля Мікалаеўна — галоўны спецыяліст 
аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 
Расонскага раённага выканаўчага камітэта;

Максіменка Наталля Мікалаеўна - дырэктар Установы 
культуры «Музей баявой садружнасці»;

Клімаў Марат Васільевіч - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (адказны сакратар).
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IIарадак працы канферэііцыі

12 лютага
Прыезд і размяшчэнне іншагародніх удзельнікаў.

13 лютага
09.00-10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі.

10.00-10.20 Адкрыццё Алеі Славы героям Расоншчыны.

10.30-13.00 Пленарнае пасяджэнне. Адкрыццё Тыдня 
памяці П. М. Машэрава.

13.00-14.00 Абед.

14.00- 17.00 Праца канферэнцыі.

17.00-18.00 Экскурсійная праграма.

18.30-20.30 Сяброўская вячэра.

14 лютага
09.00-09.15 Прэзентацыя кнігі В.П. Даўжонка «Уходили 

поход партизаны».

09.15-12.00 Праца канферэнцыі. Падвядзенне вынікаў.

12.00-12.30 Абед.

13.00 Ад’езд удзельнікаў канферэнцыі.

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:
выступленні з дакладамі - да 15 хвілін.

ПРАЦОЎНЫЯ МОВЫ: 
беларуская, руская.



13 лютага 2018 г.
ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(г.п. Расоны, вул. Леніна, 10, выставачная зала)

Прывітальнае слова Быкава Уладзіміра Уладзіміравіча 
Старшыні Расонскага раённага выканаўчага камітэта.

Прывітальнае слова Цярэнцьева Уладзіміра Уладзіміравіча 
Старшыні Віцебскага абласнога Савету дэпутатаў.

Прывітальнае слова Даніловіча Вячаслава Віктаравіча 
Дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдата гістарычных навук, дацэнта.

Прывітальнае слова Шумілава Вячаслава Рыгоравіча 
Старшыні Ваенна-навуковага таварыства, генерала-маёра (у запасе) 

кандыдата ваенных навук, дацэнта.

Прывітальнае слова Кандыбовіча Сяргся Львовіча 
Старшыні Федэральнай нацыянальна-культурнай аўтаноміі 

Беларусаў Расіі

Мультимедийная прэзентацыя «Расонскі край у лесе 
П.М. Машэрава».

Прэзентацыя выставы, прысвечанай П.М. Машэраву.

Даклад Літвіна Аляксея Міхайлавіча - загадчыка аддзела ваеннай 
гісторыі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, прафесара, доктара 
гістарычных навук.
«У выпрабаваннях ваеннага часу: баявы шлях П.М. Машэрава».

5



Успаміны аб П.М. Машэраве і яго часе.
Л. Я. Дзяружына, В. Д. Русаковіч, Л. А. Печкурова, К.М. Палявечка,
А. Н. Прудоўская, А. С. Трашчанка, Л. М. Цыганкоў, А. К. Бітус, У. 
П. Белавусаў.

Выступленні з дакладамі

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

Тэма даклада: «Да гісторьіі археалагічных даследаванняў на 
тэрыторыі Расонскага раёна».

Шадыра Вадзім Іосіфавіч - вядучы навуковы супроцоўнік 
аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

Тэма даклада: «Параўнаўчая характарыстыка
этнокультурных працэсаў на Поўначы Беларусі ў эпоху жалеза і 
ранняга Сярэднявечча (I-VII1 стст. н.э.)».

Ляўко Вольга Мікалаеўна - загадчык Цэнтра археалогіі і 
старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар.

Тэма даклада: «Заходнія тэрыторыі Полацкага княства 
(зямлі) у 1Х-ХШ стст.»

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

Тэма даклада: «Фартэцыі перыяду Інфлянцкай вайны на 
тэрыторыі Расоншчыны па выніках новых археалагічных 
даследаванняў (2016-2017 гг.)».

Сумко Алена Вячаславаўна - дацэнт кафедры гісторыі і 
турызму УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», кандыдат 
гістарычных навук.
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Тэма даклада: «Дзейнасць міліцыі на Расоншчыне ў перишй 
полове 1920-х гг.»

Крыварот Анатоль Аляксеявіч - вядучы навуковы 
супрацоўнік аддзела ваеннай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі 
НАН Беларуси, дацэнт, кандидат гістарычных навук.

Тэма даклада: «Сумесныя дзеянні партызанскіх
фарміраванняў Белоруской ССР, Калінінскай вобласці РСФСР і 
Латвійскай ССР па стварэнні Расонска-Асвейскай партызанскай 
зоны».

Салаўёў Сяргей Аляксандравіч - галоўны захавальнік 
фондаў УК «Музей баявой садружнасці», т.п. Расоны.

Тэма даклада: «Взаимодействие партизанской бригады им. 
И. В. Сталина с частями Красной Армии. Сентябрь-ноябрь 1943 
года».

Мікалаева Ірына Уладзіміраўна - загадчик кафедры 
ўсеагульнай гісторыі УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт 
імя П.М. Машэрава», дацэнт, кандидат гістарычных навук.

Тэма даклада: «Женщины в партизанском движении на 
территории Россонщины (1941-1944 гг.)».

Корсак Алеся Іосіфаўна - загадчик кафедры гісторыі і 
туризму УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», дацэнт, кандидат 
гістарычных навук.

Тэма даклада: «К вопросу увековечения памяти погибших 
летом 1944 г. солдат Красной Армии на территории Россонского 
района».

Дулаў Анатоль Мікалаевіч - загадчик кафедры гісторыі 
Беларусі УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава», 
дацэнт. кандидат гістарычных навук.

Тэма даклада: «Партрэт дзяржаўнага дзеяча і чалавека: 
П.М. Машэраў ваўспамінах сучаснікаў».
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Пракошын Валерыіі Іванавіч - прафесар кафедры фізікі 
цвёрдага цела У А «Беларускі дзяржаўнага ўніверсітэт», доктар 
фізіка-матэматычных навук, член Ваенна-навуковага таварыства, 
г. Мінск.

Тэма даклада: «Организация управления наукой в БССР под 
руководством П.М. Машерова».

Бабіч Наталля Аркадзьеўна - настаўнік гісторыі Расонскай 
сярэдняй школы.

Тэма даклада: «Россонский край в судьбе П. М. Машерова».

14 лютага 2018 г.

Працяг працы канферэнцыі. 09.00 - 12.00.

09.00 - 09.15 - Прэзентацыя кнігі В.П. Даужонка «Уходили в 
поход партизаны» (член Ваенна-навуковага таварыства І.І.Архіпаў).

09.15 - 11.30 - Вытупленні з дакладамі.

Архіпаў Іван Ізосімавіч - памочнік старшыні Ваенна- 
навуковага таварыства, член Беларускага саюза журналістаў.

Тэма даклада: «Народная память жива».

Хлебянкіна Наталля Лсанідаўна - настаўніца гісторыі ДУА 
«Клясціцкая дзіцячы сад-сярэдняя школа імя У. А. Хамчаноўскага 
Расонскага раёна».

Тэма даклада: «Вогненныя вёскі».

Саўчык Маргарыта Мікалаеўна - старшыня грамадскага 
аб’яднання «Беларускі фонд міра» Першамайскага раёна г. Мінска.

Тэма даклада: «Создание и деятельность музея имени 
П.М. Машерова при школе №137 г. Минска».
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Ястрэмскі Павел Генадзьевіч - настаўнік гісторыі школы 
№16 г. Полацка, магістрант УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт».

Тэма даклада: «Краеведение и военно-патриотическое 
воспитание в учебном процессе на примере событий зимних боёв в 
1943-1944 гг. на территории Россонского района».

Пуцеева Вольга Уладзіміраўна - метадыст па працы з 
моладдзю УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрова».

Тэма даклада: «Использование туристического потенциала в 
системе работы музея образовательного учреждения (на примере 
работы Народного мемориального музея П.М. Машерова ВГУ имени 
П.М. Машерова)».

Бучнева Наталля Баляславаўна - навуковы супрацоўнік 
ДНУ «Навукова-даследчы эканамічны інстытут Міністэрства 
эканомікі Рэспублікі Беларусь», г. Віцебск.

Тэма даклада: «Особенности и влияние внутритеррито- 
риальных демографических процессов на социально-экономическое 
развитие Россонского района».

СТЭНДАВЫЯ ДАКЛАДЫ
Лобач Уладзімір Аляксандравіч - дацэнт кафедры гісторыі і турызму 

УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», кандидат гістарычных навук.
Тэма даклада: «Сакральная геаграфія Расоншчыны: сімволіка І 

рытуальныя функцыі».

Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч - дацэнт кафедры паліталогіі УА 
«Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт кандыдат гістарычных навук», 
кандыдат гістарычных навук.

Тэма даклада: «Мемарыялізацыя клясціцкіх баёў 1812 г. у XIXст.»

Глушкоў Сяргей Мікалаевіч - краязнаўца, г. Полацк.
Тэма даклада: «1812 г. на Россонщине».

Півавар Мікалай Васільевіч — выкладчык УА «Віцебскае кадэцкае 
вучылішча», дацэнт, кандыдат гістарычных навук.

Тэма даклада: «Сядзібы Расоншчыны».
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Філімонаў Генадзь Дзмітрыявіч - настаўнік УА «Сакалішчанская 
базавая школа- дзіцячы сад імя Я. П. Кульнёва».

Тэма даклада: «Паданні і назвы Сакалішчанскага края».

Іоффэ Эмануіл Рыгоравіч - прафесар УА «Беларускі дзяржаўны 
педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка», доктар гістарычных навук.

Тэма даклада: «К вопросу об истории Россонской партизанской бригады 
им. И. В. Сталина».

Новікаў Сяргей Яўгеньевіч - загадчик кафедры гісторыі, сусветнай 
культуры і турызму УА «Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэта», дацэнт, 
кандидат гістарычных навук.

Тэма даклада: «Расоншчына партызанская ў адлюстраванні дакументаў 
БШПР (верасень - снежань 1942 г.)».

Стралец Міхаіл Васільевіч - прафесар кафедры гуманітарных навук УА 
«Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт», доктар гістарычных навук.

Тэма даклада: «Пётр Машеров: портрет на фоне брежневской эпохи».

Несцяровіч Мікалай Барысавіч -старшы навуковы супрацоўнік аддзела 
навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат 
гістарычных навук.

Тэма даклада: «П.М. Машеров — выдающийся государственный деятель 
Беларуси».

Коласава Вольга Аляксандраўна - старшы навуковы супрацоўнік ДУ 
«Вілейскі краязнаўчы музей».

Тэма даклада: «Полёт душы высокой. Да 100-годдзя з дня нараджэння 
П.М. Майорова».

Мазен Валянцін Генрахавіч - старшы навуковы супрацоўнік аддзела 
навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат 
гістарычных навук.

Тэма даклада; «Ушанаванне герояў беларускага народа ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны — дзяржаўны клопат П. М. Машэрава».

Вавранюк Ірына Ільінічна - супрацоўніца ООО «Инвест - Софир».
Тэма даклада: «Вклад П.М. Машерова в развитие Брестчины (1955- 

1959 гг.)».

10.00 - 11.30 - правядзенне урокаў мужнасці ў школах 
г.п. Расоны членамі Ваенна-навуковага таварыства.
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