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Партнёр
канфертнцыі:



АРГКАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ

Праграмны камітэт

Гусакоў Уладзімір Рыгоравіч - Старшыня Прэзідыума НАН 
Беларусі, акадэмік, доктар эканамічных навук, прафесар;

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

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч - дырэктар Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандидат гістарычных навук, дацэнт;

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

Голубеў Валянцін Фёдаравіч - загадчык цэнтра специальных 
гістарычных навук і антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар.

Члены аргкамітэта

Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна - навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі;

Доўнар Аляксандр Барысавіч - загадчык аддзела археаграфіі і 
крыніцазнаўства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук;

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

Скеп'ян Анастасія Анатольеўна - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Шэўко Фёдар Аляксеевіч - намеснік дырэктара па агульных 
питаниях Інстытута гісторыі НАН Беларусь
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Паралак праны канферэнцыі

Месца правядзення канферэнцыі - Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 
вул. Акадэмічная, 1

9.00-10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі
(фае Інстытута гісторыі НАН Беларусі, другі паверх)

10.00-13.00 Адкрыццё і пленарнае пасяджэнне канферэнцыі 
(зала пасяджэнняў вучонага савета, другі паверх, п. 223)

13.00-14.00 Абед

14.00-18.00 Праца па секциях:
секцыя № 1
(зала пасяджэнняў вучонага савета, другі паверх, п. 223)

секцыя № 2
(актавая зала, чацвёрты паверх)

секцыя № 3
(зала пасяджэнняў, трэці паверх, п. 305)

18.00 Падвядзенне вынікаў канферэнцыі
(зала пасяджэнняў вучонага савета, другі паверх, п. 223)

Рабочыя мовы канферэнцыі: 
беларуская, руская, польская, украінская.

Рэгламент працы: 
даклад на пленарным пасяджэнні 20 хвілін, 

даклад на секцыі 15 хвілін, 
пытанні 5 хвілін.

Тэксты дакладаў прадстаўляюцца ў аргкамітэт 
да 12 лістапада 2018 г.
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ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

10:00-13:00
(зала пасяджэнняў вучонага совета, п. 223)

Мадэратар пасяджэння
дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандидат гістарычных навук, дацэнт 
Вячаслаў Віктаравіч Даніловіч

Адкрыццё канферэнйыі

Прывітальнае слова Старшыні Прэзідыума НАН Беларусі, 
акадэміка, доктара эканамічных навук, прафесара Уладзіміра 
Рыгоравіча Гусакова.

Прывітальнае слова акадэміка-сакратара Аддзялення 
гуманітарных навук і мастацтваў, члена-карэспандэнта НАН Беларусі, 
доктара гістарычных навук, прафесара Аляксандра Аляксандравіча 
Кавалені.

Прывітальнае слова намесніка дырэктара Польскага інстытута ў 
Мінску Томаша Адамскага.

Прывітальнае слова члена Пастаяннай камісіі па заканадаўству 
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 
Аляксандра Іванавіча Маркевіча.

Даклады

1. Голубеў Валян цін Фёдаравіч, загадчык цэнтра 
спецыяльных гістарычных навук і антрапалогіі Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь).

Тэма даклада: «Статут ВКЛ 1588 г. аб этнасах-заснавальніках і 
ўнутрыпалітычнай арганізацыі дзяржавы».

2. Доўнар Таісія Іванаўна, прафесар Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар юрыдычных навук, прафесар 
(Мінск, Беларусь).

Тэма даклада: «Развіццё асноўных інстытутаў права ў Статуце 
ВКЛ 1588 г.»
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3. Закшэўскі Анджэй, прафесар Варшаўскага ўніверсітэта, 
доктар габілітаваны (Варшава, Польшча).

Тэма даклада: «Statut: gwarancja czy zludzenie?»
4. Станкевич Адам, научный сотрудник Института исто

рии Литвы, доктор гуманитарных наук (Вильнюс, Литва).
Тема доклада: «Применение Статута 1588 г. в практике гродских 

судов ВКЛ при рассмотрении дел об убийствах во второй половине 
XVIII в.»

5. Купченко Константин Владимирович, доцент Смолен
ского филиала Саратовской государственной юридической академии и 
Смоленского филиала Российской академии народного хозяйства и гос
ударственной службы при Президенте Российской Федерации, канди
дат исторических наук, доцент (Смоленск, Россия).

Тема доклада: «Применение норм Статута 1588 года в 
Смоленских землях».

6. Радаман Андрэй Аляксандравіч, навуковы супрацоўнік 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь).

Тэма даклада: «Спробы дапрацоўкі Статута ВКЛ 1588 г. у 1589- 
1613 гг.»
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СЕКЦИЯ 1

ПСТАРЫЧНЫЯ ПЕРАДУМОВЫ РАСПРАЦОЎКІ СТАТУТА 
ВКЛ 1588 г., ВЫДАННЕ ЗАКАНАДАЎЧЫХ АКТАЎ

14.00-18.00
(зала пасяджэнняў, трэці наверх, п. 305)

Мадэратары секцыі:
вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандидат гістарычных навук, дацэнт,
Дзярновіч Алег Іванавіч;

навуковы супрацоўнік Інстытута керамалогіі - Аддзялення інстытута 
народазнаўства НАН Украіны, старшы навуковы супрацоўнік 

Нацыянальнага музея-запаведніка ўкраінскага ганчарства ў Апошні, 
кандидат гістарычных навук, дацэнт
Каваленка Аксана Валянцінаўна

1. Суша Александр Аляксандравіч, намеснік дырэктара па 
навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі 
Беларусі, кандыдат культурологи (Мінск, Беларусь).

Тэма даклада: «Статут ВКЛ 1588 г. у кантэксце развіцця кніжнай 
культуры».

2. Дзярновіч Алег Іванавіч, вядучы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (Мінск, Беларусь).

Тэма даклада: «Асобнік Статута 1588 г. у зборах Carolina Rediviva 
(Упсала)».

3. Лепяўко Сергей Анатольевіч, прафесар Нежынскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта і.мя Мікалая Гогаля, доктор гістарычных 
навук. прафесар (Нежын, Украіна); Сытый Ігар Міхайлавіч, старшы 
навуковы супрацоўнік Чарнігаўскага гістарычнага музея імя Васіля 
Тарноўскага. кандыдат гістарычных навук (Чарнігаў, Украіна).

Тэма даклада: «Рукопйсні прймірнйкй Статуту ВКЛ 1588 р. в 
колекціі' Чернігівського історйчного музею».

4. Морозова Святлана Валянцінаўна, прафесар 
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, доктар 
гістарычных навук, прафесар (Гродно, Беларусь).

Тэма даклада: «Леў Сапега - абаронца дзяржаўнага сувернітэта 
Вялікага Княства Літоўскага».
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5. Эсмантович Ирина Игоревна, декан юридического 
факультета Гомельского государственного университета имени 
Франциска Скорины, кандидат исторических наук, доцент (Гомель, 
Беларусь).

Тема доклада: «Развитие идеи правового государства в Статутах
вкл».

6. Бандару к Таццяна Іванаўна, старшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута дзяржавы і права імя У.М. Карэцкага 
НАН Украіны, кандыдат юрыдычных навук (Кіеў, Украіна).

Тэма даклада: «Статут ВКЛ 1588 года ў украінскай прававой 
традыцыі».

7. Коваленко Оксана Валентиновна, научный сотрудник 
Института керамологии — Отделения Института народоведения 
НАН Украины, старший научный сотрудник Национального музея- 
заповедника украинского гончарства в Опошне, кандидат 
исторических наук, доцент (Киев, Украина).

Тема доклада: «Статут 1588 года и правовой статус 
ремесленников Гетманщины XVIII века».

8. Шчэрбін Марына Міхайлаўна, дацэнт Мазырскага 
дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя 1.П. Шамякіна, кандыдат 
педагагічных навук, дацэнт (Мазыр, Беларусь).

Тэма даклада: «Ад Ф. Скарыны да Статута 1588 г.: грамадска- 
педагагічная думка XVI ст. аб выхаванні патрыятычных якасцей 
асобы».

9. Барсук Алена Яўгенаўна, дацэнт Мазырскага 
дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Мазыр, Беларусь).

Тэма даклада: «Свабода веравызнання ў Статуце ВКЛ 1588 г. і 
практика канфесійнага жыцця Рэчы Паспалітай».

10. Богданович Алексей Борисович, заведующий кафедрой 
гуманитарных наук университета гражданской защиты МЧС 
Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Бе
ларусь); Луц Любовь Николаевна, доцент университета гражданской 
защиты МЧС Республики Беларусь, кандидат филологических наук, 
доцент (Минск, Беларусь).

Тема доклада: «Основные принципы государственной власти и 
безопасности государства в Статуте ВКЛ 1588 года».
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11. Міка.чаева Людміла Віктараўна, загадчык кафедры 
гуманітарных дысцыплін Беларускага дзяржаўнага ўніеерсітэта 
інфарматыкі і радыёэлектронікі, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (Мінск, Беларусь).

Тэма даклада: «Асноўныя заканадаўчыя крыніцы па гісторыі 
знешняй палітыкі Вялікага Княства Літоўскага ў канцы XIV - сярэдзіне 
XVI ст.»

12. Москалевич Галина Николаевна, доцент БИП- 
Института правоведения, кандидат юридических наук, доцент 
(Минск, Беларусь).

Тема доклада: «Судебная система Великого Княжества 
Литовского».

13. Арпентьева Мариям Равильевна, профессор Калужского 
государственного университета имени К. Э. Циолковского, член-корре
спондент Российской академии естествознания, доктор психологиче
ских наук, доцент (Калуга, Россия).

Тема доклада: «Этническое самоопределение на землях ВКЛ».

Дыскусія



СЕКЦЫЯ 2

ЭВАЛЮЦЫЯ ПРАВАВОЙ СІСТЭМЫ ВКЛ 
I ПАЛ1ТЫЧНЫЯ ЭЛІТЫ

14.00-18.00
(зала пасяджэнняў вучонага совета, п. 223)

Мадэратары секцыі:
загадчык цэнтра специальных гістарычных навук і антрапалогіі 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар 
Голубеў Валянцін Фёдаравіч;

прафесар Варшаўскага ўніверсітэта, доктар габілітаваны 
Закшэўскі Анджэй

1. Кузьмин Андрей Валентинович, доцент 
Государственного академического университета гуманитарных наук, 
кандидат исторических наук (Москва, Россия).

Тема доклада: «О возможном общем источнике статей о смертной 
казни в Псковской судной грамоте 1467 г. и Судебнике Казимира 
Ягеллончика 1468 г.»

2. Петров Константин Васильевич, заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права Ленинградского государствен
ного университета имени А. С. Пушкина, кандидат исторических наук, 
кандидат юридических наук, доцент (Санкт-Петербург, Россия).

Тема доклада: «Правовые основания судебных решений 
витебского воеводы 1533-1540 гг.»

3. Скеп’ян Ніна Анатольеўна, выкладчык Карлаўскага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Прага, Чэхія).

Тэма даклада: «Роля канцлера ў кадыфікацыі права ў ВКЛ у 
XVI ст.»

4. Піларчык Пётр Мілаш, ад ’юнкт універсітэта імя Адама 
Міцкевіча ў Познані, доктар (Познань, Польшча).

Тэма даклада: «III Statut w praktyce sqdu Komisji Skarbu Wielkiego 
Ksi^stwa Litewskiego».
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5. Кітурка Ірына Фёдараўна, рэктар Гродзенскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, кандидат гістарычных 
навук, дацэнт (Гродно, Беларусь).

Тэма даклада: «Статут 1588 г. і праблема стварэння дзяржаўнай 
мытнай службы Вялікага Княства Літоўскага».

6. Дзербіна Галіна Вячаславаўна, старшы навуковы 
супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і 
літаратуры НАН Беларусі, кандидат юрыдычных навук, дацэнт 
(Мінск, Беларусь).

Тэма даклада: «Заканадаўчая ўлада ВКЛ: палітыка-прававая 
традыцыя і нормы права пры падрыхтоўцы і зацвярджэнні Статута 
Вялікага Княства Літоўскага 1588 г.»

7. Зуене Гитана, научный сотрудник Института истории 
Литвы, доктор гуманитарных наук (Вильнюс, Литва).

Тема доклада: «Присяги должностных лиц судов в Статуте ВКЛ и 
судебные дела по поводу нарушения присяги в судебной практике, 
конец XVI века - первая половина XVII века (на примере возных)».

8. Скшыпец Аляксандра Казіміраўна, доктор габілітаваны 
інстітута гісторыі Сілезскага ўніверсітэта ў Катавіцах (Катавіцы, 
Польшча).

Тэма даклада: «Okolicznosci uchwalenia koekwacji praw w 1697 
roku. Czy «podkreslanie odr^bnosci» nadal odpowiadalo interesom szlachty 
Wielkiego ksi^stwa Litewskiego?»

9. Шаланда Аляксей Іванавіч, загадчык аддзела генеалогіі, 
геральдыкі і нумізматыкі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь).

Тэма даклада: «Геральдычная гравюра з тытульнага аркуша 
польскамоўнага выдання III Статута ВКЛ (1614 г.): паходжанне, змест, 
функцыі».

10. Малышаў Аляксандр Алегавіч, старшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута дзяржавы і права імя У. М. Карэцкага 
НАН Украіны, кандыдат юрыдычных навук (Кіеў, Украіна).

Тэма даклада: «Літаратурны вобраз Дыдоны ў першым 
«Літоўскім рашэнні» Пятра Раізія».

11. Мацук Андрэй Уладзіміравіч, старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск, 
Беларусь).

Тэма даклада: «Праект чацвёртага Статута ВКЛ у сярэдзіне 
XVIII ст.»
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12. Апіняркоў Вадзім Вадзічавіч, старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Мінск, Беларусь).

Тэма даклада: «Статут ВКЛ 1588 г. як аб’ект абмеркавання на 
Чатырохгадовым сейме (1788- 1792)».

13. Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, дацэнт Беларускага 
дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт (Мінск, Беларусь).

Тэма даклада: «Некаторыя заўвагі аб скасаванні Статута ВКЛ у 
губернях Беларусі».

Дыскусія



СЕКЦИЯ 3

СТАТУТ ВКЛ 1588 г. I ДЗЕЙНАСЦЬ ОРГАНАЎ КІРАВАННЯ 

14.00-18.00
(актовая зала, чацвёрты наверх)

Мадэратары секцыі:
загадчик аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук
Доўнар Аляксандр Барысавіч;

загадчик кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і Сярэдніх 
вякоў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

кандидат гістарычных навук, дацэнт 
Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч

1. Цыганков Леонид Мефодьевич, заместитель председа
теля Военно-научного общества при Министерстве обороны Респуб
лики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь).

Тема доклада: «Материальные и нравственные основы защиты 
Отечества по материалам Статута 1588 г.»

2. Лойко Александр Иванович, заведующий кафедрой фило
софских учений Белорусского национального технического универси
тета, доктор философских наук, профессор (Минск, Беларусь).

Тема доклада: «Статут ВКЛ 1588 года в условиях реформации и 
конвергенции правовых практик Западной и Восточной Европы».

3. Усенка Ігар Барысавіч, загадчык аддзела гісторыка- 
прававых доследования)' Інстытута дзяржавы і права імя 
У.М. Карэцкага НАН Украіны, кандыдат юрыдычных навук, прафесар 
(Кіеў, Украіна).

Тэма даклада: «Статут ВКЛ 1588 г. ў даследаваннях вучоных 
Усеўкраінскай акадэміі навук (1918-1934 гг.)»

4. Иванова Татьяна Петровна, доцент Витебского филиала 
Международного университета «МИТСО», кандидат исторических 
наук, доцент (Витебск, Беларусь).

Тема доклада: «Государственные органы власти и управления Ве
ликого Княжества Литовского в XIV - XVI вв.»

13



5. Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч, загадчык кафедры 
гісторыі Беларусі старажытнага часу і Сярэдніх вякоў гістарычнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь).

Тэма даклада: «Партыкулярызм альбо ўніфікацыя: распрацоўка і 
прыняцце Статута Вялікага Княства Літоўскага 1588 г.»

6. Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык аддзела 
крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук (Мінск, Беларусь).

Тэма даклада: «Дзяржаўная сістэма рэгулявання стана 
камунікацый паводле Статута ВКЛ 1588 г.»

7. Сергачоў Сяргей Аляксеевіч, прафесар Беларускага 
нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, доктар архітэктуры, 
прафесар (Мінск, Беларусь).

Тэма даклада: «Накірункі рэгулявання будаўнічай дзейнасці ў 
артыкулах Статута ВКЛ 1588 г.»

8. Казанцаў Яўген Яўгенавіч, старшы выкладчык 
Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, магістр гістарычных 
навук (Мінск, Беларусь).

Тэма даклада: «Млынарства ў прававой сістэме ВКЛ».
9. Грузицкий Юрий Леонтьевич, доцент Белорусского 

государственного экономического университета, кандидат 
исторических наук, доцент (Минск, Беларусь).

Тема доклада: «Кодификация ипотеки в Статутах Великого 
Княжества Литовского».

10. Козловская Наталья Владимировна, заведующий 
кафедрой социологии и специальных социологических дисциплин 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 
кандидат исторических наук, доцент (Гродно, Беларусь).

Тема доклада: «Политическая элита ВКЛ в работах современных 
историков».

11. Чараўко Віктар Уладзіміравіч, старшы выкладчык 
Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр гістарычных навук 
(Полацк, Беларусь).

Тэма даклада: «Тэстаменты і пахавальная практика насельніцтва 
Паўночнай Беларусі XVI-XVIII стст.»

12. Худояр Леся Викторовна, научный сотрудник Института 
государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, кандидат юри
дических наук (Киев, Украина).

Тема доклада: «Концепция принципа равенства в нормах Статута 
1588 года».
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13. Лойко Лариса Егоровна, доцент Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат философских наук, доцент (Минск, 
Беларусь).

Тема доклада: «Статут 1588 года и философия права».

Дыскусія
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НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУ К 
БЕЛАРУС1 (НАН Беларусі)

220072, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66 
Тзл.: (+375-17)284-18-01 
Факс: (+375-17) 284-28-16 

e-mail: nasb@presidium.bas-net.by, 
http://nasb.gov.by

Вышэйшая дзяржаўная навуковая арганізацыя Рэспублікі 
Беларусь, якая ажыццяўляе арганізацыю і каардынацыю 
фундаментальных і прикладных навуковых даследаванняў па 
важнейшых напрамках прыродазнаўчых, тэхнічных, гуманітарных, 
сацыяльных навук і мастацтваў.

Нацыянальная акадэмія навук ажыццяўляе арганізацыю, 
правядзенне і каардынацыю дзяржаўнай навуковай экспертизы, 
праводзіць дзяржаўную палітыку і рэгуляванне дзейнасці арганізацый 
у галіне даследавання і выкарыстання касмічнай прасторы ў мірных 
мэтах, выступае ў якасці галаўной арганізацыі Беларусі па навукова- 
метадычным забеспячэнні развіцця інфарматызацыі, а таксама 
выконвае асобныя функцыі рэспубліканскага органа дзяржаўнага 
кіравання ў галіне навукі.

Заснаваная ў кастрычніку 1928 г. як Беларуская акадэмія навук і 
ўрачыста адкрытая 1 студзеня 1929 г., НАН Беларусі з'яўляецца 
вядучым даследчым цэнтрам Беларусі, які аб'ядноўвае 
высокакваліфікаваных вучоных розных спецыяльнасцей і дзясяткі 
навукова-даследчых, навукова-вытворчых, канструктарскіх і 
ўкараняльніцкіх арганізацый. У Нацыянальнай акадэміі навук працуе 
звыш 16 тыс. даследчыкаў, тэхнікаў, дапаможнага і абслугоўваючага 
персаналу. Сярод іх 5357 даследчыкаў, 424 дактары навук і 1737 
кандыдатаў навук.

Асноўнымі навуковымі і навукова-арганізацыйнымі 
падраздзяленнямі НАН Беларусі з’яўляюцца аддзяленні Акадэміі навук, 
якія аб'ядноўваюць акадэмікаў і членаў-карэспандэнтаў Акадэміі навук 
адной або некалькіх галін навукі, каардынуюць дзейнасць навуковых 
арганізацый. У дадзены час НАН Беларусі мае ў сваёй арганізацыйнай 
структуры сем аддзяленняў: Аддзяленне аграрных навук; Аддзяленне 
біялагічных навук; Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў; 
Аддзяленне медыцынскіх навук; Аддзяленне фізікі, матэматыкі і 
інфарматыкі; Аддзяленне фізіка-тэхнічных навук; Аддзяленне хіміі і 
навук аб Зямлі.
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АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК I МАСТАЦТВАУ 
НАН БЕЛАРУСИ

Тэл.: (+375-17) 284-28-18, факс: (+375-17) 284-07-74, 
e-mail: humanity@presidium.bas-net.by; 

http://nasb.gov.by/bel/organizations/departments/ogum.php.

Створанае ў 1936 г. як Аддзяленне грамадскіх навук Акадэміі навук 
БССР. Выконвае і каардынуе комплекс навуковых даследаванняў у 
розных галінах сацыяльных і гуманітарных навук. Асноўнымі 
напрамкамі даследаванняў навуковых устаноў Аддзялення з'яўляюцца 
механізмы фарміравання і функцыянавання інавацыйнага, устойлівага 
сацыяльна-арыентаванага развіцця Рэспублікі Беларусь, сацыяльныя і 
палітычныя працэсы ў сучасным беларускім грамадстве, тэарэтычныя 
праблемы развіцця культуры, філасофска-светапоглядныя перадумовы 
сацыяльнага прагрэсу, гісторыя фарміравання беларускай нацыі, 
развіцця і ўмацавання беларускай дзяржаўнасці, даследаванне 
беларускай мовы і літаратуры.

У склад Аддзялення ўваходзіць Цэнтр даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры; інстытуты філасофіі; эканомікі; 
сацыялогіі; гісторыі; Центральная навуковая бібліятэка імя Якуба 
Коласа і РУП «Выдавецкі дом «Беларуская навука». У Аддзяленні 9 
акадэмікаў і 16 членаў-карэспандэнтаў. Па стане на 1 студзеня 2017 г. у 
замацаваных за Аддзяленнем навуковых арганізацыях працавала каля 
900 чалавек, у тым ліку 508 даследчыкаў, 52 дактары і 195 кандыдатаў 
навук.

ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

вул. Акадэмічная, 1, 220072, г. Мінск 
Тэл./факс: (+375 17) 284-18-70, 

http://www.history.by, e-mail: ii@history.by

Інстытут гісторыі - вядучы цэнтр навуковых 
даследаванняў Рэспублікі Беларусь у галіне 
гісторыі, археалогіі і антрапалогіі, адзін са 
старэйшых навуковых інстытутаў НАН 
Беларусь

Заснаваны 15 кастрычніка 1929 г. Інстытут 
удзельнічае ў выкананні міжнародных навуковых

праектаў, мае ўстойлівыя сувязі з навуковымі цэнтрамі Расіі, Украіны, 
Польшчы, Літвы, Латвіі, Германіі, Францыі, Сербіі і інш.
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Стрыжань навуковаи дзеннасці вучоных інстытута - даследаванні 
сацыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага, дзяржаўнага, 
нацыянальнага, культурнага развіцця, міжнароднага супрацоўніцтва 
Беларусі, а таксама арганізацыя мерапрыемстваў па вывучэнні, 
захаванні, практичным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка- 
культурнай спадчыны краіны. Пры інстытуце дзейнічае Цэнтральны 
навуковы архіў НАН Беларусі, у складзе якога маецца адзіны ў краіне 
Фонд археалагічнай навуковай дакументацыі.

Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці
- навуковыя даследаванні па

археалогіі, айчыннай і 
ўсеагульнай гісторыі,
антрапалогіі, археаграфіі,
крыніцазнаўству, нумізматыцы, 
генеалогіі, геральдыцы,
сфрагістыцы;

- археалагічная экспертиза 
будаўнічых праектаў і 
выратавальныя археалагічныя 
даследаванні;

- інвентарызацыя помнікаў археалогіі і падрыхтоўка праектаў іх зон 
аховы;

- стварэнне электронных баз антрапаметрычных дадзеных розных 
труп насельніцтва;

- арганізацыя, распрацоўка і каардынацыя мерапрыемстваў па 
навуковым вывучэнні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі 
гісторыка-культурнай спадчыны краіны;

- распрацоўка навуковых канцэпцый музеяў і музейных комплексаў;
- экспертиза навуковых, навукова-тэхнічных і народна-гаспадарчых 

праграм, інавацыйных праектаў, нарматыўных прававых актаў па 
профільнай дзейнасці інстытута;

- падрыхтоўка навуковых і навукова-папулярных выданняў, 
фотаальбомаў, буклетаў па гісторыі, археалогіі і антрапалогіі;

- арганізацыя навуковых і навукова-практычных канферэнцый, 
круглых сталоў, семінараў;

- падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз 
аспірантуру, дактарантуру і суіскальніцтва.
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ВАЖНЕИШЫЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ 
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСИ 

2018 г.

13-14 лютага 2018 г. у г.п. Расоны сумесна з Расонскім раённым 
выканаўчым камітэтам праведзена навукова-практычная канферэнцыя 
«Расонскі край: гісторыя, культура, людзі (да 100-годдзя з дня нараджэння 
П.М. Машэрава)».

15-16 лютага 2018 г. у Гомелі сумесна з Гомельскім дзяржаўным 
універсітэтам імя Ф.Скарыны і Расійскім Цэнтрам навукі і культуры ў Гомелі 
праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Туркманчайскі мірны 
дагавор: да 190-годдзя падзеі».

15-16 сакавіка 2018 г. праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя 
«Беларуская Народная Рэспубліка ў гісторыі беларускай нацыянальнай 
дзяржаўнасці».

20-21 сакавіка 2018 г. у Шклове сумесна з Шклоўскім раённым 
выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Шклоў і яго ваколіцы ў гісторыі Беларусі».

22-23 сакавіка 2018 г. сумесна з Беларускім дзяржаўным музеем гісторыі 
Вялікай Айчыннай вайны і Фондам садзейнічання актуальным гістарычным 
даследаванням «Гістарычная памяць» праведзена Міжнародная навукова- 
практычная канферэнцыя «Хатынь і яе сёстры: трагедыя і памяць (да 75-годдзя 
Хатынскай трагедыі)».

28-29 сакавіка 2018 г. сумесна з Прадстаўніцтвам па Беларусі Фонда імя 
Конрада Адэнаўэра праведзена Міжнародная канферэнцыя «Беларусь у 
сучасных геапалітычных і геаэканамічных працэсах».

4 мая 2018 г. сумесна з Ваенна-навуковым таварыствам пры 
Цэнтральным Доме афіцэраў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, Ваенна- 
навуковым таварыствам пры Цэнтральным Доме рассійскай арміі імя 
М.В. Фрунзэ, Беларускім дзяржаўным музеям гісторыі Вялікай Айчыннай 
вайны, праведзена Міжнародная ваенна-гістарычная канферэнцыя «Вялікая 
Айчынная вайна: міфы і рэальнасць».

4 мая 2018 г. сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацоўніцтва ў Рэспубліцы 
Беларусь, Беларускім дзяржаўным музеям гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, 
Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя Максіма Танка, 
Мінскім гарадскім інстытутам развіцця адукацыі, гімназіяй №174 г. Мінска 
праведзена XI Міжнародная маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя 
«Вялікая Айчынная вайна 1941-1945 гадоў у гістарычнай памяці народа».

17-18 мая 2018 г. у Віцебску сумесна з Віцебскім дзяржаўным 
універсітэтам імя П.М. Машэрава і Рэспубліканскім інстытутам вышэйшай 
школы праведзена III Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
«Актуальныя праблемы міжнародных адносін і дыпламатыі (1918 г. - пачатак 
XXI ст.)».
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18 мая 2018 г. у Ашмянах сумесна з Ашмянскім раённым выканаўчым 
камітэтам праведзена VIII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
VIII Гальшанскія чытанні «Ашмяншчыны - паўсядзённае жыццё жыхароў 
краю ў X XX стст.»

24-25 мая 2018 г. у Мінску і Міры сумесна з Музеем «Замкавы комплекс 
«Мір» праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі 
археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2017 годзе».

21 чэрвеня 2018 г. сумесна з Ваенна-навуковым таварыствам пры 
Цэнтральным Доме афіцэраў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь праведзены 
круглы стол «Вялікая Айчынная вайна ў гістарычнай памяці беларускага 
народа».

27-29 чэрвеня 2018 г. праведзена Міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя «Антрапалогія горада: гістарычныя, медыка-біялагічныя 
аспекты даследаванняў».

27-30 жніўня 2018 г. сумесна з Факультэтам міжнародных адносін БДУ, 
Прадстаўніцтвам па Беларусі Фонду імя Конрада Адэнаўэра і Прадстаўніцтвам 
па Беларусі Фонду імя Фрыдрыха Эберта праведзена Міжнародная летняя 
школа «Усходняе партнёрства: бягучая сітуацыя І магчымыя перспектывы».

14 верасня 2018 г. у Дзятлава сумесна з Дзятлаўскім раённым 
выканаўчым камітэтам праведзена навукова-практычная канферэнцыя 
«Гісторыка-культурная спадчына Дзятлаўшчыны (да 520-годдзя горада)».

21 верасня 2018 г. у Клецку сумесна з Клецкім раённым выканаўчым 
камітэтам, Міжнародным дзяржаўным экалагічным інстытутам імя 
А.Д. Сахарава БДУ, Рыма-Каталіцкім Касцёлам у Беларусі праведзена 
навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь, Клецкі край і Эдвард 
Вайніловіч».
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ДЛЯ ЗАПІСАЎ

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы 
навуковых даследаванняў на 2016-2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё 
беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік - член-карэспандэнт НАН 
Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя) падпраграмы 
№ 1 «Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік - кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт В.В. Даніловіч).

Отпечатаны) в
РУП "Издательский дом

"Белорусская наука" 
Заказ 222. Тираж 70 экз.



ВЫДАННІ
ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ


