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ПРАГРАМА
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

Вынікі археалагічных даследаванняў на 
тэрыторыі Беларусі ў 2018 годзе
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Запрашаем наведаць археалагічную навукова-музейную экспазіцыю 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 

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

Запрашаем наведаць Беларускі дзяржаўны музеи народнай архітэктуры 
і быта, Мінскі раён, в. Язярцо 

Тэл. +375 17 2905913

Фотаздымак на вокладцы: навершша бізуна з рога, XII ст. г. Слонім, пасад 
(даследаванні А.М. Максімовіча 2018 г.)



АРГКАМІТЭТ
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Вынікі 
археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2018 

годзе»

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч — дырэктар Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Лакіза Вадзім Леанідавіч - намеснік дырэктара па навуковай 
рабоце 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;

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

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

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

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

Шэўко Фёдар Аляксеевіч — намеснік дырэктара па агульных 
пытаннях Інстытута гісторыі НАН Беларусі;

Лукша Кацярына Ігараўна - лабарант першай катэгорыі 
аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі (адказны сакратар).

Інфармацыйны партнёр канферэнцыі

Навуковая, вытворча-практычная газета Беларусі «Навука»
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Парадак працы канферэнцыі

15 мая 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,

Мінск, вул. Акадэмічная 1)

10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі

-12.45 Пленарнае пасяджэнне

- 13.30 Абед

Выезд у в. Гарадзішча Мінскага раёна

- 16.00 Наведванне археалагічнага комплекса на р. Менка

-18.30 Наведванне музея народнай архітэктуры і быта

Выезд у г. Мінск

16 мая 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,

Мінск, вул. Акадэмічная 1)

- 13.00 Праца па секциях

-11.20 Перапынак

- 13.00 Працяг працы па секцыях

- 14.00 Абед

-17.30 Працяг працы па секцыях

17 мая
(Інстытут гісторыі НАН Беларуси, 

Мінск, вул. Акадэмічная 1)

- 13.00 Праца па секцыях
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11.00-11.20 Перапынак

11.20 - 13.00 Працяг працы па секциях

13.00 - 14.00 Падвядзенне вынікаў работы і закрыццё канферэнцыі

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:
выступленні з дакладамі -20 хвілін - пленарнае паседжанне, 15 
хвілін - секцыя

Працоўныя мовы: беларуская, руская, украінская
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15 мая 2019 г.

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

(10.00-12.45)

Мадэратары
Лакіза Вадзім Леанідавіч - намеснік дырэктара па навуковай 

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

Ляўко Вольга Мікалаеўна - загадчик Цэнтра археалогіі і 
старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

доктар гістарычных навук, прафесар
(Беларусь, Мінск)

Прывітальнае слова намесніка дырэктара па навуковай рабоце 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидата гістарычных навук, 
дацэнта Лакізы Вадзіма Леанідавіча

Выступленні з дакладамі

Ганецкая Ірына Уладзіміраўна - вядучы навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новата часу 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічнае вывучэнне рэзідэнцыі XV1-XIX 
стст. на тэрыторыі замкавага комплекса ў Міры ў 2018 г. »

Ляўко Вольга Мікалаеўна - загадчик Цэнтра археалогіі і 
старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Межы Верхняга і Ніжняга замкаў Віцебска на 
сучасным плане па архіўна-археалагічным даследаванням»
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Ліневіч Сяргей Барысавіч - навуковы супрацоўнік аддзела 
археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Падводныя археалагічныя даследаванні 
спецыяльнай навукова-даследчай групы падводнай археалогіі 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі на замку Жабер у 2018-2019 гг.»

Петраўскас Андрэй Вальдасавіч - кандидат гістарычных 
навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута Археалогіі НАН 
Украіны (Украіна, Кіеў);

Тэма даклада: «Експерйментальна археологія та дослідження 
давнъорусъкого городища в Олевську 2018 р.»

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: «Некаторыя вынікі палявых даследаванняў 
Магілёўскага Падняпроўя ў кантэксце працэсаў 
дзяржаваўтварэння»

Магалінскі Ігар Уладзіміравіч - дэкан факультэта па працы з 
замежнымі студэнтамі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
кандидат гістарычных навук; Коц Аляксей Леанідавіч - старшы 
выкладчык кафедры гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага 
універсітэта (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі 
Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыраў г. Полацкуў 2018 г.»

Башкоў Аляксандр Аляксандравіч - дацэнт кафедры гісторыі 
славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. 
Пушкіна, кандидат гістарычных навук, дацэнт

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў у Брэсцкай 
вобласціў 2018 г.»
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15 мая 2019 г.

Вячэрняе паседжанне (13.30 - 19.00)

Археалагічны комплекс на р. Менка 
каля в. Гарадзішча Мінскага раёна

Экскурсійная праграма (Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч - загадчык 
аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны 

Інстьітута гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук)

Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і быта 
каля в. Азярцо Мінскага раёна

Прывітальнае слова дырэктара Беларускага дзяржаўнага музея 
народнай архітэктуры і быта Багдановіча Эдуарда Антонавіча

Экскурсійная праграма. Наведванне музея і археалагічнай 
выстави.
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16 мая 2019 года

ПРАЦА СЕКЦИЙ

Секция 1
Археалогія першабытнага грамадства 

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

Дзённае паседжанне (09.30 - 13.00)

Мадэратары секцыі

Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч - вядучы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук
Чарняўскі Максім Міхайлавіч - старшы навуковы супрацоўнік 

аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 

(Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

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

Тэма даклада: «Адкрыццё і доследование новых помнікаў неаліту 
і бронзового веку ў 2018 годзе на тэрыторыі Ўсходняга Палесся»

Чарняўскі Максім Міхайлавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск) Тэма 
даклада: «Даследаванніў Паўночнаіі Беларусіў 2018 годзе»
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Лакіза Вадзім Леанідавіч - намеснік дырэктара па навуковай 
рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт; Ліневіч Сяргей Барысавіч - навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, магістр гістарычных навук; Юрэцкі Станіслаў 
Сцяпанавіч - старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і 
выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні 2018 г. у басейне 
Шчары (Дятлаўскі раён Гродзенскай вобласці)»

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

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў 2018 года 
на паселішчы неаліту Ніжняя Алба Жлобінскага раёна 1 і паселішча 
мезаліту Нябышына 1 Докшыцкага раёна»

Вараненка Алег Васільевіч - аспірант аддзела археалогіі 
першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
малодшы навуковы супрацоўнік УК “Асіповічскага раённага 
гісторыка-краязнаўчага музея”, магістр гістарычных навук 
(Беларусь, Бабруйск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных раскопан на паселішчы 
Ніжняя Алба 1А Жлобінскага раёна Гомельскай вобласці і 
археалагічных разведан на тэрыторыі Асіповічскага і Бабруйскага 
раёнаў Магілёвскай вобласці ў 2018 годзе»

Вашанаў Аляксандр Мікалаевіч - навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск); 
Малюціна Анна Андрэеўна - малодшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі матэрыяльнай культуры Расійскай акадэміі навук 
(Расія, Санкт-Пецярбург); Ткач Яўгенія Сяргееўна - навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі матэрыяльнай культуры Расійскай 
акадэміі навук, кандыдат гістарычных навук (Расія, Санкт- 
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Пецярбург); Ткачова Марыя Іванаўна - навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск); 
Прыстаўка Іван Леанідавіч - аспірант кафедры археалогіі і 
спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Касцяныя зубчастыя вастрыі і наканечнікі 
гарпуноў мезаліта - неаліта з тэрыторыі Беларусі (па матэрыялах 
выпадковых знаходак)»

Велент-Шчэрбач Святлана Сяргееўна - навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні ў ваколіцах в. Барава 
Іўеўскагараёнаў 2018 г.»

Дыскусія



16 мая 2019 года

Секция 1
Археалогія першабытнага грамадства

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

Вячэрняе паседжанне (14.00 - 17.30)

Мадэратары секцыі

Мядведзеў Аляксандр Міхайлавіч - загадчик аддзела
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук, 

дацэнт (Беларусь, Мінск)
Касюк Алена Фёдараўна - навуковы супрацоўнік Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, магістр 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: «Невядомая навуковая спадчына
К.М. Палікарповіча, новыя знаходкі »

Варацінская Лариса Сяргееўна - навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі Ўсходняй Еўропы і Сібіры Дзяржаўнага Эрмітажа 
(Расія, Санкт-Пецярбург); Драбушэўскі Аляксандр іванавіч - 
кандидат гістарычных навук (Расія, Санкт-Пецярбург);

Тэма даклада: «Даследаванні Гарошкаўскага могільніка ў 2018 
годзе»
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Белявец Вадзім Георгіевіч - дацэнт кафедры археалогіі і 
спецыяльных гістарычных дысцыплін БДУ, кандыдат гістарычных 
навук (Беларусь, Мінск);

Тэма даклада: «Раскопкі 2018 г. на селішчы познерымскага 
перыяду Яскавічы (Салігорскі р-н)»

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

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні ў Правабярэжжы 
Прыпяці ў 2018 годзе»

Бубенька Таццяна Станіславаўна - дацэнт кафедры гісторыі 
Беларусі ВДУ імя П.М. Машэрава, кандыдат гістарычных навук 
(Беларусь, Віцебск)

Тэма даклада: «Селішча эпохі Вялікага перасялення народаў каля 
е. Заронава Віцебскага раёна: вынікі даследаванняўў 2018 г.»

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

Тэма даклада: «Даследаванні на возеры Селява Крупскага 
раёнаў 2018 г.»

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч - загадчык кафедры 
сацыяльна-гуманітарных навук і ўстойлівага развіцця Міжнароднага 
дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 
Сцянанава Марыя Ігараўна - выкладчык кафедры сацыяльна- 
гуманітарных навук і ўстойлівага развіцця Міжнароднага 
дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэга (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Комплекс археалагічных помнікаў Кастыкі ў 
вярхоўях Віліі: вынікі даследаванняў 1856, 1973, 2016 і 2018 гадоў»
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Касюк Алена Фёдараўна - навуковы супрацоўнік аддзела 
археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя работы ў Палессі і Перадпалессі ў 
2018 г.»

Тарасевіч Вікторыя Мікалаеўна - аспірант кафедры археалогіі 
і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта; Плавінскі Мікалай 
Аляксандравіч - загадчык кафедры сацыяльна-гуманітарных навук 
і ўстойлівага развіцця Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага 
інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт; Макоўская Вікторыя 
Аляксандраўна - магістрант кафедры археалогіі і спецыяльных 
гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі 
Вілейскага і Мядзельскагараёнаў Мінскай вобласці ў 2018 г.»

Дыскусія
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16 мая 2019 года

Секция 2
Археалогія сярэдніх вякоў і Новага часу

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

Дзённае паседжанне (09.30 - 13.00)

Мадэратары секцыі

Кошман Вадзім Іванавіч - загадчык аддзела Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, 

Мінск)
Башкоў Аляксандр Аляксандравіч - дацэнт кафедры гісторыі 

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

Выступленні з дакладамі

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

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні 2018 г. на 
гарадзішчы летапіснага Барысава і перадмаставых ўмацаваннях 
(тэт-дэ-пон) у Барысаве»

Марзалюк Ігар Аляксандравіч - загадчык кафедры археалогіі і 
спецыяльных гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, доктар гістарычных навук, прафесар 
(Беларусь, Магілёў); Аўласовіч Аляксей Міхайлавіч - дацэнт 
кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін МДУ імя 
А.А.Куляшова, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Магілёў) 
Тэма даклада: « Археалагічныя даследаванні ў зоне новабудоўляў на 
тэрыторыі пасадаў г. Магілёва ў 2018 г.»
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Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч - загадчык аддзела 
захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук (Беларусь, 
Мінск);

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні ў Мінскім раёне ў 
2018г.»

Ганецкая Ірына Уладзіміраўна - вядучы навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новата часу 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Жы- 
ровіцкага манастыра»

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч - загадчык кафедры 
сацыяльна-гуманітарных навук і ўстойлівага развіцця Міжнароднага 
дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандидат гістарычных навук, дацэнт; 
Тарасевіч Вікторыя Мікалаеўна - аспірант кафедры археалогіі і 
специальных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта; Макоўская Вікторыя 
Аляксандраўна - магістрант кафедры археалогіі і спецыяльных 
гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Раскопкі бескурганнага могільніка Наўры ў 2018 
годзе»

Аўласовіч Аляксей Міхайлавіч - дацэнт кафедры археалогіі і 
спецыяльных гістарычных дысцыплін МДУ імя А.А.Куляшова, 
кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Магілёў)
Тэма даклада: «Новыя вынікі археалагічнага вывучэння курганных 
могільнікаў каля в. Васькавічы Слаўгарадскага раёна»



Іоў Алег Вільгельмавіч - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Даследаванні ў Прыпяцкім левабярэжжы ў 2018 
годзе»

Плавінскі Уладзімір Аляксандравіч - выкладчык кафедры 
археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта; Плавінскі 
Мікалай Аляксандравіч - загадчык кафедры сацыяльна- 
гуманітарных навук і ўстойлівага развіцця Міжнароднага 
дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 
Сцяпанава Марыя Ігараўна - выкладчык кафедры сацыяльна- 
гуманітарных навук і ўстойлівага развіцця Міжнароднага 
дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванніў Лоску ў 2018 г.»

Дыскусія
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16 мая 2019 года

Секция 2
Археалогія сярэдніх вякоў і Новага часу

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

Вячэрняе паседжанне (14.00 - 17.30)

Мадэратары секцыі

Клімаў Марат Васільевіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Курловіч Паліна Сяргееўна - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

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

Тэма даклада: «Археалагічныя работы на старажытнарускіх 
помніках Гомельскага Падняпроўя ў 2018 г.»

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

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі 
Полацкага Ладзвіння ў 2018 г.»

18



Курловіч Паліна Сяргееўна - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныяраскопкі Ільянскай гуты ў 2018 г.»

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

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні замка і мястэчка ў 
Крэваў 2018г.»

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

Тэма даклада: «Каменныя надмагіллі на могілках каля вёсак 
Міхалінава і Грабенікі Лёзненскага раёна»

Кошман Вадзім Іванавіч - загадчык аддзела археалогіі 
Сярэдніх вякоў і Новата часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт; Кенька Павел Міхайлавіч - 
навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання 
археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі; Касюк 
Алена Фёдараўна - навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі 
Сярэдніх вякоў і Новата часу; Максімовіч Аляксандр Мікалаевіч - 
малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і 
Новата часу (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя работы 2018 г. пры 
добраўпарадкаванні ўрочышча Курапаты і ўзвядзенні памятнага 
знака»

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

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні ў Ашмянскім раёне ў 
2018г.»
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Дзярновіч Сяргей Дзмітрыевіч - навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вывучэнне селішча 1 археалагічнага комплекса 
Кардон у 2018 г.»

Спірын Іван Уладзіміравіч - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічныя працы на тэрыторыі Новага 
Замка у г. Гродна ў 2018 г.»

Касцюкевіч Анастасія Уладзіміраўна - старшы навуковы 
супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай 
спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вывучэнне каменной пабудовы на тэрыторыі 
Новага Замка ў г. Гродноў 2018 г.»

Радоўская Анастасія Аляксандраўна - аспірант аддзела 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі; (Беларусь, Мінск)

7 Тэма даклада: «Матерыялы даследаванняў Г Ф. Салаўёвай у Го- 
мельскім Падняпроўі»

Дыскусія
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17 мая 2019 г.

Секция 2
Археалогія сярэдніх вякоў і Новага часу

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

Дзённае паседжанне (09.30 - 13.00)

Мадэратары секцыі

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч - старшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Ліневіч Сяргей Барысавіч - навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Выступленні з дакладамі

Макушнікаў Алег Анатольевіч - доктар гістарычных навук, 
прафесар кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных 
дысцыплін УА «Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Ф. 
Скарыны»; Ліндзянкоў Дзмітрый Мікалаевіч - навуковы 
супрацоўнік аддзела археалогіі і аховы гісторыка-культурнай 
спадчыны Гомельскага палацава-паркавага ансамблю, магістр 
гістарычных навук (Беларусь, Гомель)

Тэма даклада: «Даследаванні ў ахоўнай зоне гістарычнага 
цэнтра Гомеля ў 2016-2018 гг.»

Ліневіч Сяргей Барысавіч - навуковы супрацоўнік аддзела 
археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Працы спецыяльнай навукова-даследчай групы 
падводнай археалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі каля 
в.Мікалаева Іўеўскагаp-на Гродзенскай вобласціў 2018 г.»
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Лакіза Вадзім Леанідавіч - намеснік дырэктара па навуковай 
рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Папярэднія вынікі выратавальных (ахоўных) 
археалагічных даследаванняў на этапе абгрунтавання інвестыцый у 
будаўніцтва новой аўтадарогі вакол г. Ваўкавыска»

Хададава Марына Уладзіміраўна - старшы выкладчык 
Жытомірскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. I. Франка (Украіна, Кіеў)

Тэма даклада: «Археологічні дослідження в м.Бердйчів 2018 р.»

Хахлоў Аляксандр Мікалаевіч - навуковы супрацоўнік аддзела 
захавання археалагічнай спадчыны Інстытута археалогіі РАН, 
кандыдат гістарычных навук; Сівалапава Ганна Барысаўна - 
навуковы супрацоўнік аддзела захавання археалагічнай спадчыны 
Інстытута археалогіі РАН (Расія, Масква)

Тэма даклада: «Даследаванні межфартовых збудаванняў 
крэпасці Кёнігсберг»

Спірын Іван Уладзіміравіч - старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Археалагічнае вывучэнне гарадзішча Горная 
Веравойшаў 2018 г.»

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч - старшы навуковы 
супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай 
спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук; Памазанаў Мікалай Мікалаевіч - навуковы супрацоўнік 
аддзела антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, 
Мінск);

Тэма даклада: « Вынікі доследования тэрыторыі былого касцёла 
Святой Троіцы ў г. Свіслач у 2018 г.»
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Хахлоў Аляксандр Мікалаевіч - навуковы супрацоўнік аддзела 
захавання археалагічнай спадчыны Інстытута археалогіі РАН, 
кандыдат гістарычных навук (Расія, Масква); Іванова Анастасія 
Барысаўна - навуковы супрацоўнік Цвярскога навукова-даследчага 
гісторыка-археалагічнага і рэстаўрацыйнага цэнтра (Расія, Цвер)

Тэма даклада: «Выратавальныя археалагічныя раскопкі на 
тэрыторыі Цвярскога крэмля ў 2018 г.»

Лысенка Пётр Федаравіч - галоўны навуковы супрацоўнік 
аддзела археалогііі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар; Дубіцкая 
Наталля Мікалаеўна - старшы навуковы супрацоўнік аддзела 
археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вынікі археалагічных даследаванняў па вул. 
Леніна у г. Пінскуў 2014-2018 гг.»

Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч - старшы навуковы 
супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і 
літаратуры НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Аб інтэрпрытацыі некоторых керамічных 
вырабаў конца XV - XVII стст. з раскоиак Верхняга замка Віцебска»

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

Тэма даклада: «Выратавальныя археалагічныя работы на 
тэрыторыі Спаса-Прэабражэнскага сабораў г. Слонімеў 2018 г.»
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Касцюкевіч Анастасія Уладзіміраўна - старшы навуковы 
супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай 
спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: «Вывучэнне культавага іудзейскага збудавання на 
яўрэйскіх могілках у г. Шклове»

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў работы і закрыццё канферэнцыі

(13.00-14.00)

24



НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК 
БЕЛАРУСИ (НАН Беларусі)

220072, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66
Тэл.: (+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 арганіза- 
цыя Рэспублікі Беларусь, якая ажыццяўляе арганізацыю і каардынацыю 
фундаментальных і прикладных навуковых даследаванняў па важнейших 
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 вы- 
карыстання касмічнай прасторы ў мірных мэтах, выступае ў якасці га- 
лаўной арганізацыі Беларусі па навукова-метадычным забеспячэнні 
развіцця інфарматызацыі, а таксама выконвае асобныя функцыі рэспуб- 
ліканскага 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 вучо- 
ных розных спецыяльнасцей і дзясяткі навукова-даследчых, навукова- 
вытворчых, канструктарскіх і ўкараняльніцкіх арганізацый. У Нацыяналь- 
най акадэміі навук працуе звыш 16 тыс. даследчыкаў, тэхнікаў, дапамож- 
нага 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; Ад
дзяленне фізікі, матэматыкі і інфарматыкі; Аддзяленне фізіка-тэхнічных 
навук; Аддзяленне хіміі і навук аб Зямлі.
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АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАВУК I МАСТАЦТВАЎ 
НАН БЕЛАРУСІ

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 даследа- 
ванняў навуковых устаноў Аддзялення з'яўляюцца механізмы фарміраван- 
ня і функцыянавання інавацыйнага, устойлівага сацыяльна-арыентаванага 
развіцця Рэспублікі Беларусь, сацыяльныя і палітычныя працэсы ў сучас- 
ным 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; Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа і РУП «Вы- 
давецкі дом «Беларуская навука». У Аддзяленні 9 акадэмікаў і 16 членаў- 
карэспандэнтаў. Па стане на 1 студзеня 2017 г. у замацаваных за Аддзялен- 
нем навуковых арганізацыях працавала каля 900 чалавек, у тым ліку 508 
даследчыкаў, 52 дактары і 195 кандыдатаў навук.

ІНСТЫТУТ ПСТОРЫІ 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 ста- 
рэйшых навуковых інстытутаў НАН Беларусі.

Заснаваны 15 кастрычніка 1929 г. Інстытут удзель- 
нічае ў выкананні міжнародных навуковых праектаў, 
мае ўстойлівыя сувязі з навуковымі цэнтрамі Расіі, 

Украіны, Полыпчы, Літвы, Латвіі, Германіі, Францыі, Сербіі і інш.
Стрыжань навуковай дзейнасці вучоных інстытута - даследаванні са- 

цыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага, дзяржаўнага, нацыяналь- 
нага, культурнага развіцця, міжнароднага супрацоўніцтва Беларусі, а так-
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сама арганізацыя мерапрыемстваў па вывучэнні, захаванні, практычным 
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 даку- 
ментацыі.

Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці
- навуковыя даследаванні па 

хеалогіі, айчыннай і ўсеагульнай 
гісторыі, антрапалогіі, архе- 
аграфіі, крыніцазнаўству, нуміз- 
матыцы, генеалогіі, геральдыцы, 
сфрагістыцы;

- археалагічная экспертиза 
будаўнічых праектаў і вырата- 
вальныя археалагічныя даследа- 
ванні;

- інвентарызацыя помнікаў археалогіі і падрыхтоўка праектаў іх зон ахо
вы;

- стварэнне электронных баз антрапаметрычных дадзеных розных труп 
насельніцтва;

- арганізацыя, распрацоўка і каардынацыя мерапрыемстваў па навуко- 
вым 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 профіль- 
най дзейнасці інстытута;

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

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

- падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз аспіран- 
туру, дактарантуру і суіскальніцтва.
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