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Арганізацыйны камітэт канферэнцыі

Старшыня:

Брыгадзін П.І., міністр адукацыі Рэспублікі 
Беларусь, доктар гістарычных навук, прафесар

Сустаршыні:

Сташкевіч М.С., дырэктар Інстытута гісторыі 
ІІАН РБ, доктар гістарычных навук, прафесар

Касцюк М.П., загадчык аддзела Інстытута гісто- 
рыі НАН РБ, доктар гістарычных навук, прафе
сар, акадэмік НАН РБ

Яноўскі А.А., періпы прарзктар БДУ, кандидат 
гістарычных навук, дацэнт

Сянько B.B., прарэктар па навуковай рабоце ГрДУ 
імя Я.Купалы, кандидат фізіка-матэматычных 
навук, дацэнт

Нам. старшыні:

Крэвь І.П., загадчык кафедры гісторьгі Беларусі, 
кандидат гістарычных навук, прафесар

Змітровіч I. А., намеснік дэкана гістарычнага фа- 
культэта ГрДУ імя Я.Купалы па навуковай рабо
це, кандидат філасофскіх навук, дацэнт

Члены аргкамітэта:

Коўкель І.І., кандидат гістарычных навук, пра- 
фесар кафедры гісторыі Беларусі ГрДУ імя Я.Ку
палы

Нечухрын А.М., дэкан гістарычнага факультэта, 
доктар гістарычных навук, прафесар

Фёдараў І.А., загадчык кафедры археалогіі і эт- 
налогіі ГрДУ імя Я.Купалы, кандидат гістарыч- 
ных навук, дацэнт

Чарапіца В.М., загадчык кафедры гісторыі сла
вянских дзяржаў ГрДУ імя Я.Купалы, кандидат 
гістарычных навук, прафесар
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Устинова адукацыі 
«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт 

імя Янкі Купал ы»
(кароткі гістарычны нарыс)

У сакавіку 2000 г. ГрДУ імя Я.Купалы адзна- 
чыў 60-гадовы юбілей. Днём нараджэння юбіляра 
трэба лічыць 22 лютага 1940 г., калі ў адпаведнасці 
з Пастановай СНК БССР за № 209 «Аб мерапрыем- 
ствах па аргаііізацыі народнай адукацыі ў заходніх 
абласцях Беларусі» быў створаны Гродзенскі дзяр- 
жаўны настаўніцкі інстытут. На двух яго аддзялен- 
нях - літаратурным і фізіка-матэматычным - пача- 
лася падрыхтоўка настаўнікаў для 5-7 класаў 
няпоўнай сярэдняй школы. Тэрмін навучання скла- 
даў 2 гады. Заняткі пачаліся 7 сакавіка 1940 г. У 
маі таго ж года ў інстытуце навучаліся 109 студэн- 
таў і працавалі 7 выкладчыкаў. У 1940 - 1941 наву- 
чотным годзе колькасць студэнтаў павялічылася 
да 169 чалавек. Першымі студентам былі пераваж- 
на дзеці мясцовых рабочых, сялян і інтэлігэнцыі. 
Інстытут размяіпчаўся ў будынку былой Марыін- 
скай жаночай гімназіі, узведзеным у 1884 г. Ен меў 
6 лекцыйных аўдыторый, 4 кабінеты, нядрэнную 
бібліятаку, чытальную, актовую і спартыўную залы.

У гады Вялікай Айчыннай вайны, 57-ю гада- 
віну Вялікай ■ Перамогі ў якой мы адзначаем у гэтыя 
дні, будынак інстытута быў значна пашкоджаны, 
бібліятэка разрабавана, а многія былыя студенты 
загінулі ў барацьбе з фашыстамі. Пасля вызвалення 
Гродна і Гродзеншчыны ад нямецка-фганысцкіх за- 
хопнікаў была адноўлена і дзейнасць інстытута. 
Распраджэннем СНК СССР № 253 ад 20 кастрычні- 
ка 1944 г. ён быў пераўтвораны ў Гродзенскі дзяр- 
жаўны педагагічны інстытут. Педанстытут меў тры 
факультета: літаратуры, замежных моваў і фізіка- 
матэматычны. У 1954 г. быў адкрыты гістарычны 
факультет, а ў 1955 г. факультет замежных моваў 
перададзены Мінскаму педаптчнаму іпстытуту за- 
межных моваў. У 1958 г. створаны факультет педа
гогий і методыкі пачатковага навучання, а ў 1964 г. - 
хіміка-біялагічны факультет (апошні існаваў да 
1970 г.). У 1956 г. гістарычны факультет быў аб’ядна- 
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ны з філалагічным факультэтам, а ў 1967 г. пераўт- 
вораны ў гісторыка-педагагічны факультет. У 1972 г. 
у інстытуце пачынае працаваць музычна-педагагіч- 
ны факультет.

18 ліпеня 1957 г. Гродзенскаму дзяржаўнаму 
педагагічнаму інстытуту за вялікі ўклад у развіццё 
адукацыі і культуры было прысвоена імя Янкі 
Купалы (да 75-годдзя паэта), а 20 лістапада 1969 г. 
у інстытуце была адкрыта аспірантура. Апошняя 
дала магчымасць рыхтаваць кадры для навуковай 
і выкладчыцкай дзейнасці па спецыяльнасцях: 
гісторыя СССР, беларуская мова, методыка выкла- 
дання матэматыкі, дыферэнцыяльныя і інтэграль- 
ныя ўраўненні. Паспяхова працуюць завочнае ад- 
дзяленне і вучэбна-кансультацыйны пункт. У 60-я 
гады значна папоўнілася матэрыяльна-тэхнічная 
база інстытута. Ён размяшчаўся ўжо ў трох вучэб- 
ных корпусах, меў тры інтэрнаты на 1544 месцы, 
жылы дом для выкладчыкаў і супрацоўнікаў, доб
рую бібліятэку, выдатную актавую і спартыўную 
залы, батата абсталяваныя вучэбныя кабінеты і ла- 
бараторыі. У 1955-1961 гадах выдаваліся «Вучо- 
ныя запіскі» Гродзенскага педінстытута.

У снежні 1972 г. інстытут быў узнагароджа- 
ны Юбілейнай граматай ЦК КПБ, Прэзідыума Вяр- 
хоўнага Савета БССР, Савета Міністраў БССР і 
Белсаўпрофа ў сувязі з 50-годдаем утварэння СССР. 
У сярэдзіне 70-х гадоў Гродзенскі дзяржаўны пе- 
дагагічны інстытут імя Янкі Купалы стаў адным 
з вядучых педагагічных ВНУ рэспублікі як па 
пастаноўцы вучэбна-метадычнай і выхаваўчай 
работы, так і па развіцці навуковых даследаван- 
няў выкладчыкаў і студэнтаў. Таму невыпадкова 
Пастановай Савета Міністраў СССР ад 24 чэрвеня
1977 г. за № 564 на базе Гродзенскага дзяржаўна- 
га педагагічнага інстытута імя Янкі Купалы з 1 мая
1978 г. быў створаны Гродзенскі дзяржаўны уні- 
версітэт - трэці ў рэспубліцы і 65-ты у СССР. 
ІІерспектывы развіцця універсітэта былі вызна- 
чаны ў Пастанове Савета Міністраў Беларускай 
ССР ад 5 жніўня 1977 года за № 259.

Першы універсітэцкі набор быў зроблены ў ве- 
расні 1978 года. Падрыхтоўку спецыялістаў ва уні- 
версітэце здзяйснялі 236 выкладчыкаў, з іх 3 докта- 

4



ры навук, 1 прафесар, 161 кандидат навук І дацэнт, 
71 старты выкладчык і навуковы супрацоўнік. На 
дзень адкрыцця універсітэта ў яго структуры было 
5 факультэтаў (матаматычны, фізічны, гістарычны, 
філалагічны, пачатковага навучання), 25 кафедраў, 
1 курс грамадзянскай абароны. На працягу апошніх 
24 гадоў Гродзенекі дзяржаўны універсітэт імя Янкі 
Купалы дынамічна развіваўся, стаў шматпрофіль- 
най вышэйшай навучальнай устаповай, у якой рых- 
туюцца кадры па 35 спэц^і^тьнясцях і звыш 100 
спецыялізацыях на дзённай, завочнай і вячэрняй 
формах навучання. Працуюць 12 факультатаў (філа- 
лаіічны, матэматычны, гістарычны, фі.зіка-тэхніч- 
ны, юрыдычны, эканомікі і кіравання, псіхалагіі, 
педагогікі, біялогіі і экалогіі, гуманітарны, фізічнай 
культуры, давузаўскай падрыхтоўкі), аб'яднанне 
кафедр сацыяльна-гуманітарных навук, 11 навуко- 
ва-даследчых лабараторый, цэнтр сацыялагічных 
даследаватяу. Падрыхтоўку спец^іялістаў здзяй- 
сняюць 66 кафедр, на якіх працуюць: доктараў на
вук - ’ 35, прафесараў - 33, кандыдатаў навук - 281, 
дацэнтаў -186. Калектыў універсітага нелічвае каля 
1922 выкладчыкаў і супрацоўнікаў, 9556 студэнтаў, 
намарашам якіх і рэалізуюцца галоўныя нрагра- 
мы дзейнасці ўстановы.

У сакавіку 1998 г. у структуры універсітэта 
з’явіўся Ішсгьггут павышэння кваліфікацыі і пе- 
рападрыхтоўкі кіруючых работнікаў і спецыялі- 
стаў, у верасні 2001 г. - два каледжы. Гродзенскі 
унівэрсітэт мае свой выдавецкі аддзел, выдае на- 
вуковы журнал «Веснік Гродзенскага дзяржаўна- 
га ушверсітата імя Янкі Купалы», газету «Гро- 
дзенскі у^версй-эт». Ён падтрымлівае цесныя 
сувязі з вучэбнымі і навуковымі цэнтрамі Расіі, 
Полыпчы, Венгрыі, Славакіі, Чэхіі, Латвіі, Швей
цары!, Францыі, Кітая, ЗІПА і іншых краін. На- 
вукоўцы ушверсглэта ўдзельнічаюць у распрацоў- 
цы шэрагу буйных р.эсгіубліканскіх і мЬкнарода'ых 
праектаў і праграм.

За гады існавання Гродзенскі у^зеритат пад- 
рыхтаваў каля 40 тысяч высокакваліфiкавацых 
спэцыялiстаў. Сёння ён з’яўляецца уцівэрсігэгам 
класічнага тыпу, сапраўдным цэнтрам навукі, 
адукацыі і культуры заходняга рэгіёна Беларусі.
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Да ведама ўдзельнікаў канферэнцыі

Канферэнцыя адбудзецца 3-4 мая 2002 года 
ва Установе адукацыі «Гродтенскі дзяржаўны уні- 
ве pci тэт імя Янкі Купалы» (корпус № 5, вул. Лэ- 
ніна, 32).

Рэгістрацыя ўдзельнікаў будзе праводзіцца 
2 мая (14.00. - 19.00), 3 мая (8.00 - 10.00) па 
адрасу: вул.Леніна, 32, вестибюль.

Тэлефоны для даведак: 44-60-62, 33-32-45.

Парадак работы канферэнцыі

3 мая
10.00 - 13.00 - Адкрыццё канферэнцыі. Ііленар- 
нае пасяджэнне.
13.00 - 14.00 - Круглы стол на тэму: «Гістарыч- 
ная навука і гістарычная адукацыя. Распрацоў- 
ка канцэпцыі гістарычнай адукацыі».
14.00 15.00 - Перапынак на абед.
15.00 - 19.00 - Пасяджэнні секций.

4 мая
9.00 - 11.00 -■ Пасяджэнні секций.
11.00 - 12.00 - Заключнае пленарнае пасяджэн- 
не. Падвядзенне вынікаў працы секций і канфе- 
рэнцыі.
12.00 - 13.00 - Экскурсія па гораду.
13.00 - 14.00 - Абед.

Рэгламент

Даклады на пленарным пасяджэнні - да 25 хвілін. 
Павэдамлэнні на секцыях - да 15 хвілін.
Выступлэнні на секциях у дьіскусіі - да 5 хвілін.

Да ўвагі ўдзельнікаў капферэнцыі

1. Просьба своечасова паклапаціцца аб набыцці 
білета на зваротны іплях.
2. Просім аформіць камандзіровачныя пасведчанні.
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Адкрьищё канфсрэнцыі

(актавая зала)

Уступнае слова старшыні аргкамітэта, 
міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь, доктара 
гістарычных навук, прафесара Брыгадзіна ІІятра 
Іванавіча

Прывтальнае слова да ўдзельнікаў канферэнцыі:

Бірукова Марыя Міхайлаўна, намеснік старшыні
Гродзенскага аблвыканкама
Сіўцоў Аляксандр Сямёнавіч, намеснік старшыні
Гродзенскага гарвыканкама
Маскевіч Сяргей Аляксандравіч, рэктар Уста- 
новы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны універсі- 
тэт імя Янкі Купалы»

ГІленарнае пасяджэнне

1. Сучасныя даследаванш гісторыі Беларуси стан, 
здабыткі і проблемы, перспективы развіцця 
Сташкевіч Мікалай Сцяфанавіч, доктар гіста- 
рычных навук, прафесар, дырэктар Інстыту- 
та гісторыі НАН Рэспублікі Беларусь.

2. Развіццё метадалалчнай базы гістарычньіх 
даследаваніняў у Рэспубліцы Беларусь 
Нечухрын Аляксандр Мікалаевіч, доктар гіста- 
рычных навук, прафесар, дэкан гістарычнага 
факультэта Установы адукацыі «Гродзейскі 
дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы».

3. Развіцдё гістарычнай навукі Беларусі з кан- 
ца 80-х гадоў XX стагоддзя да нашых дзён 
Касцюк Міхаіл Паўлавіч, доктар гістарычных 
навук, прафесар, акадэмік НАН РБ, загадчык 
аддзела Інстытута гісторыі НАН РБ.

4. Айчынная гістарычная навука: асноўныя на- 
кірункі развіцця ў 90-я гады XX стагоддзя 
Міхнюк Уладзімір Мікалаевіч, доктар гіста- 
рычных навук, прафесар кафедры новай і най- 
ноўшай гісторыі Установы адукацыі «Бела- 
русій дзяржаўны універсітэт».
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Кулеш Л.М., канд. гіст. навук, дацэнт (Белдзярж 
універсітэт). Да пытания аб вывучэнні курса 
«Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай цыві- 
лізацыі».
Собалева Л.П., канд. гіст. навук, навуковы. супра- 
цоўнік (Інстыт.ут гісторыі НАН РБ). Тэлеўрокі 
па гісторыі Беларуси вынікі і перспективы.
Каўн С.Б., выкладчык (Белдзяржуніверсітэт). 
Колькасныя метады і інфармацыйныя тэхналогіі 
аналіза гістарычных крыніц (на прыкладзе гас- 
пядарчых апісанняў першай паловы XVI ст.).
Іванчук Б.М., канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі 
дзяржуніверсітэт імя ЯЛупалы). Выхаваўчы ас
пект у выкладанні гісторыі Беларусі ў ВНУ.
Прудко Т.М., дацэнт (Гродзенскі дзяржуніверсі- 
тэт імя ЯНупалы). Выкарыстанне даследаван- 
няў па Вялікай Айчыннай вайне на тэрыторыі 
Беларусі ў патрыятычным выхаванні моладзі.

СЕКЦИЯ №2

Гісторыя Беларусі 
ў старажытнасці і сярэднявеччы

Кіраўнікі: доктар гіст. навук, дацэнт Марозава 
Святлана Валянцінаўна; канд. гіст. навук Бохап 
Юрый Міхайлавіч.
Сакратар: канд. гіст. навук Соркіна Іна Валер'- 
еўпа.

Сямянчук Г.М., канд. гіст. навук, дацэнт ( Гродзенскі 
дзяржуніверсітэт імя- Я.Купалы ). Этнакультурныя 
працэсы на беларускіх землях у IX - XII ст.
Казлоўская Н.У., канд. гіст. навук (Гродзенскі 
дзяржуніверсітэт імя ЯЛупалы). Актуальный 
пытанні вывучэння гісторыі шляхты ВКЛ: да 
пастаноўкі праблемы.
Краўцэвіч А.К., доктар ■ гіст. навук (Гродзенскі 
дзяржуніверсітэт- імя Я.Купалы.). Вялікае кня- 
ства Літоўскае ў этнагенезе беларусаў.
Бохан Ю.М., канд. гіст. навук, ст. навуковы супра- 
цоўнік (Інстытут гісторыі НАН РБ). Уплыў 
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нацыянальных вайсковых традиций на развіцце 
узброеных сіл ВКЛ у XVI стагоддзі.
Падалінскі У.А., аспірант (Інстьітут гісторыі 
НАН РБ). Вялікае княства Лігоўскаэ ў палітыч- 
ным крызісе Рэчы Гіаспалітай 1587 - 1589 гадоў. 
Шэйфер В.А., астрант (Гродзенскі дзяржунівсрсі 
тэт імя ЯНупалы). Маскоўска-літоўскія ўзаема- 
адаосшы другой паловы XV - першай трэці XVI ст. 
у польскіх хрошках Б.Валоўскага і М.Бельскага. 
Шаланда А.І., канд. гіст. навук (Гродзенскі дзяр- 
жаўны аграрны універсітэт). Паганскія вытокі 
клейновых гербаў шляхты ВКЛ (другая палова 
XVI - XVII ст.).
Сагановіч Г.М., канд. гіст. навук, cm. навуковы 
супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН РБ). Бе- 
ларускія землі ў «Атсант шляхоў» канца XIV 
стагоддзя.
Гагуа Р.Б., аспірант (Гродзенскі дзяржуніверсітэт 
імя ЯЛупалы). Крыніцьт бітвы пры Грунвальдзе. 
Шэўкун П.В., cm. выкладчык (Віцебскі дзярж.уні- 
версітэт). Праблемы развіцця ііраваслаўнай цар- 
квы Вялікага княства Літоўскага ў другой пало- 
ве XVI ст.
Люты А.М., доктор гіст. навук, прафесар (Бела
руси! дзяржаўны педуніверсітэт імя М.Танка). 
Экацамічцаэ развіццё горадоў Беларусі ў другой 
палове XVIII ст.
Марзалюк І.А., канд. гіст. навук, дацэнт (Магі- 
лёўскі дзяржуніверсітэт імя АКуляшова). Да 
пытання аб лэрыядызацыі сацыякульгурцых 
прац^саў на землях Беларусі ў IX - першай па- 
лове XVII ст.
Арэпук Л.Л., аспірантка (Інстытут гісторыі 
НАН РБ). Гарадское к^раванне ў сярэднявечнай 
Беларусь
Курыцкая А.Г., асістэнт (Брэсцкі дзяржаўны 
тэхнічны універсітэт).- Закацамэрнасць узнік- 
нення уніяцтва на беларускіх землях.
Дук Д.У., выкладчык (Полацкі дзяржаўньі уні- 
версітэт). Полацкая кэрамічцая вытворчасць 
XIV - XVI ст.: усходаія і заходнія ўплывы.
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Скеп’ян А.А., малодшы навуковы супрацоўнік 
(Інстытут гісторьіі НАН РБ). Роля мяшчан- 
ства ў фарміраванні гарадской культуры пера- 
ходнага тыпу (XVI - XVIII ст.).
Трошьша І.В., аспірантка (Беларускі дзяржаў- 
ны педуніверсітэт імя М.Танка). Шляхецкае ме- 
цэнацтва на беларускіх землях у XVI - XVII ст.: 
характер і напрамкі.
Голубеў В.Ф., канд. гіст. навук, дацэнт (Інсты- 
тут гісторыі НАН РБ). Абпічынны (копны) суд 
у сістэмэ судовага ладу Беларусі XVI - XVIII ст. 
Гардзіенка Н.С., аспірантка (Белдзяржуніве.рсі.- 
тэт). Асаблівасці сямейнага статусу шляхцянкі 
ў ВКЛ у XVIII ст.
Дзярновіч С.Д., малодшы навуковы супрацоўнік 
(Інстытут гісторыі НАН РБ). Мячы эпохі 
вікінгаў у міжрэччы Дняпра і Нёмана.
Кудзіна Г.В., аспірант (Брэсцкі дзяржуніверсі- 
тэт імя А.СЛушкіна). Старонкі з гісторыі ста- 
ражытнага г.Кобрына.
Паўлікава А.Л., cm. выкладчык (Магілёўскі дзяр- 
жаўны тэхнічны універсітэт). Зараджэнне і раз- 
віццё прысвойваючай гаспадаркі на падставе пры- 
лад працы.
Янушкевіч А.М., малодшы навуковы супрацоўнік 
(Інстытут гісторыі НАН РБ ). Сутнасць інфлян- 
цкай палітыкі Маскоўскай дзяржавы на пачат- 
ковым этапе інфлянцкай вайны 1558 1570 г.
'Іаропка С.А., аспірант (Гомельскі дзяржуніверсі- 
тэт імя Ф.Скарыны). З'яўленне казацкіх загонаў 
на Беларусі і іх уплыў на падзеі лета 1648 года.
Блінова Т.Б., канд. гіст. навук, дацэнт (Гро- 
дзенскі дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы ). Асноў- 
ныя этапы педагагічнай дзейнасці ордэна езуітаў 
у Беларусі (канец XVI ст. - 1820 г.).
Кандратовіч А.А., аспірант (Беларускі дзяржаў- 
ны педуніверсітэт імя М.Танка). Структура бе- 
ларускага экспарту ў другой палове XVIII ст.
Мацук А.У., аспірант (Інстытут гісторыі 
НАН РБ). Магнацкія групоўкі ва ўнутрыпалі- 
тычным жыцці ВКЛ (1741 - 1748 г.).
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Каралюн В.П., ст. выкладчык (Магілёўскі дзяр- 
жаўны тэхнічны універсітэт ). Палеміка Пятра 
Скаргі і астрожскіх публікацый як адлюстраван- 
не рэлігійных канфліктаў канца XVI ст.
Баюра А.М., дацэнт (Брэсцкі дзяржаўны тэх- 
нічны універсітэт). Развіццё крэдыту і ліхвяр- 
ства ў Беларусі ў перыяд феадалізма.
Амелька С.У., выкладчык-стажор (Гродзенскі 
дзяржуніверсітэт імя Я-Купалы ). Удзел дваран- 
ства Беларусі ў развіцці культуры ў канцы XVIII - 
першай палове XIX ст.
Бубенька Т.С., канд. гіст. навук, дацэнт (Віцебскі 
дзяржуніверсіт імя ПММашэрава). Кавальская 
справа ў сярэднявечным Віцебску (па дадзеных 
археалогіі).

СЕКЦИЯ №3

Беларусь у складзе Расійскай дзяржавы

Кіраўнікі: доктар гіст. навук Куль-Сяльверста- 
ва Святлана Яўгенаўна; канд. гіст. навук, дацэнт 
Сосна Уладзімір Аркадзевіч.
Сакратар: канд. гіст. навук Сілава Святлана 
Уладзіміраўна.

Швед В.В., доктар гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі 
абласны інстытут павышэння кваліфікацыі пе- 
дагагічных кадраў); Ігнатовіч Ф.1., краявед (гТрод- 
на). Гісторыя нямецкай суполкі і евангелісцка- 
лютэранскай парафіі ў Гродне (1770 - 2002 г.).
Куль-Сяльверстава С.Я._доктар гіст. навук, пра- 

^фёссКрк&фббры гісторыі Беларусі (Гродзенскі 
дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Арганізацыя 
аховы мяжы на беларускіх землях у канцы 
XVIII - першай палове XIX ст. .
Соркіна І.В., канд. гіст. навук (Гродзенскі дзярж- 
універсітэт імя ЯКупалы). Адносіны расійскіх 
уладаў да беларускіх мястэчак у канцы XVIII - 
першай палове XIX ст.
Яноўская В.В, канд. гіст. навук, дацэнт; Філа- 
тава А.М., канд гіст. навук, дацэнт (Інстытут 
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гісторыі НАН РБ). Умацаванне сгацовішча пра- 
васлаўнай царквы ў Беларусі (канец XVIII на- 
чатак XX ст.).
Кісялёў А.А., аспірант (Белдзяржуніверсітэт). 
Змена правіл дзяржаўнай службы ў беларускіх 
губернях у другой чвэрці XIX ст.
Чарапіца В.М., канд. гіст. навук, прафесар (Гро- 
дзенскі дзяржуніверсітэт імя ЯЯупалы ). Пра аў- 
тарства і ^^дзенне ў цавуковаэ абараиэше каш- 
тоўцага дакумента па гісторыі Айчыннай вайны 
1812 года на тэрыторыі Гродзенскай губерні.
Сяховіч В.А., аспірантка (Белдзяржуніверсі- 
тэт). Перавод у праваслаўе уніятаў ГІолацкай 
епархіі ў 1833 - 1836 г.
Лютая Л.Э., выкладчык (Беларускі дзяржаўны 
педуніверсітэт імя М.Танка). Спецыялізацыя ра- 
меснай вытворчасщ ў другой палове XVIII - пер - 
шай палове XIX ст.
Каханоўскі А.Г., канд. гіст. навук, дацэнт (Бел- 
дзяржуніверсітэт ). Дынаміка еацыяльцых пра-. 
цэсаў у Беларусі 60 - 70-х гадоў XIX ст.
Цяплова В.А., канд. гіст. навук, дацэнт (Бел- 
дзяржуніверсітэт). Спецыфіка ўрадавай палітыкі 
на пэрыторыі Беларусі ў галіне закацадаўегва 
(першая чвэрць XIX ст.).
Марозава С.В., доктар гіст. навук, дацэнт (Гро- 

'^дзтікГГсЯжуіТіЗ?рхі)т-эт імя Я.Купалы). Анты- 
ўз’яднаўчы рух уніяцкага духовенства Беларусі 
ўіОГяТЯдпт-ХЦСст- 4^
Лінкевіч В.М., выкладчык; Ганчар А.І, студэнт 
(Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя ЯЛупалы). 
Узаэмаадносіны праваслаўнага і каталіцкага на- 
еэльціцтва Гродзэншчыны ў другой палове XIX - 
пачатку XX ст.
Палетаева Н.І., канд. гіст. навук, дацэнт (Інсты 

)^~тг^ггЯтіорьілГНАН рБ ). Расшскм акционерный 
камер^йным банк! і беларускае купэцтвя (70-я 
гады XIX - пачатак XX ст.).
Філякоў У.Г., cm. навуковы супрацоўнік (Інсты- 
тут гісторыі НАН РБ). Беларуская культура ў 
кантэксце славянскіх культур XIX ст.
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Карпіевіч В.А., ст.. выкладчык (Мінскі команд - 
на-інспектны інстытут МНС РБ ). Станаўленне 
фінансава-крэдытнай сістэмы Беларуси (другая 
палова XIX стагоддзя); Беларусь у сістэме рынку 
Расійскай імпэрыі (другая палова XIX ст.).
Сосна У.А., канд. гіст. навук, - дацэнт (РІВШ 
БДУ). Дэмакратызацыя шляхецкага руху на Бе- 
ларусі ў 30-40-я гады XIX стагоддзя і сялянскае 
пытание.
Панюціч В.П., докт. гіст. навук, вядучы навуко- 
вы супрацоўнік (Інстытут гісторьіі НАН РБ). 
Рэформа 1861 г. і арганізацыя сялянскага кіра- 
вання.
Паўлючэнка Н.У., канд. гіспг. навук, дацэнт (Гро- 
дзенскі дзяржуніверсітэт імя ЯКупалы). Ся- 
лянскі pyx на Гродзеншчыне ў 1861 - 1862 г.
Гарбуль ILL, канд. гіст. навук, дацэнт (Брэсцкі 
дзяржуніверсітэт імя АСЛушкіна). Баявыя дзе- 
янні на Брэстчыне падчас паўстання 1863 г.
Ерапіэвіч А.У., малодшы навуковы супрацоўнік 
(Інстытут. гісторыі НАН РБ). Камісіі часовага 
ўрада Вялікага княства Літоўскага ў 1812 г.: ас- 
ноўныя напрамкі дзейнасці.
Рабкова К.А., аспірантка (Гродзенскі дзяржуні- 
версітэт імя ЯКупалы). Царкоўнае краязнаў- 
ства ў Заходняй Беларусі ў другой палове XIX - 
пачатку XX ст.
Міхедзька В.А., асістэнт (Гомельскі дзяржунівер- 
сітэт імя Ф.Скарыны). Этнакультурны і соцыядэ- 
маграфічны крызіс у Беларусі ў пачатку XX ст.
Ваўрэнюк LI., лабарант (Брэсцкі дзяржуніверсітэт 
ІмяА.СЛушкіна). Да пытання аб сацыяльна-экана- 
мічным і прававым станові.шчы яўрэйскага насель- 
ніцтва ў Беларусі ў канцы XIX - пачатку XX ст.
Бабкоў А.М., канд. гіст. навук, дацэнт (Гомельскі 
дзяржуніверсітэт імя Ф.Скарыны). Фінансава-па- 
датковая палітыка ііямэцкІх акупацыйных улад у 
Заходняй Беларусі ў гады першай сусветнай ■ вайны. 
Гаштольд С.В. (Мінск). Структура крэдытна-бан- 
каўскай сістэмы на Беларусі ў эпоху капіталізма 
(1860 - 1914 г.).
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Бандарэнка К.М., канд. гіст. навук, дацэнт (Ма-- 
гілёўскі дзяржуніверсітэт імяАЯСуляшова ). Пра
вы i кансерватыўны манархізм на тэрыторыі Бе- 
ларусі ў 1905-1917 г.
Бярэйіпык Л.У., канд. гіст. навук, дацэнт (Бел- 
дзяржуніверсітэт ). Дзейнасць паўночна-заходня- 
га аддзела рускага геаграфічнага таварыства ў 
пачатку XX стагоддзя.
Рудовіч С.С., cm. навуковы супрацоўнік (Інсты- 
тут гісторыі НАН РБ). Рух бежанцаў першай 
сусветнай вайны праз Беларусь: этнасацыяльныя 
аспекты.
Жарскі М.В., канд. гіст. навук, прафесар; Бубновіч 
А.У., студэнтка (Гродзенскі дзяржуніверсітэт 
імяЯКупалы). Дзейнасць Гродзенскага аддзялен- 
ня сялянскага пазямельнага банка па фарміраван- 
ню прыватнага сялянскага землеўладання.
ІПаўчэня М.М'., аспірант (Гродзенскі дзяржуні- 
версітэт імя Я Купалы ). Беларускае памежжа ў 
кантэксце знешнеэканамічнай палітыкі Расійскай 
дзяржавы (апоіпняя трэць XVIII - першая пало- 
ва XIX ст.).
Марозаў Я.П., аспірант (Гродзенскі дзяржунівер- 
сітэт імя ЯЛупалы). Рэакцыя беларускай шлях
ты на царскую палітыку «разбора» (канец XVIII - 
сярэдзіна XIX ст.); Сацыяльная трансфармацыя 
шляхецкага саслоўя Беларусі ў канцы XVIII - 
60-я гады XIX ст.
Васількевіч В.А., аспірант (Гродзенскі дзяржу- 
ніверсітэт імя ЯКупалы). Буржуазный рэфор- 
мы 60-70-х гадоў XIX ст. (па матэрыялах «Грод
ненских губернских ведамастей»).
Яршова В.І., аспірантка (Белдзяржуніверсітэт). 
Фінансаванне народнай школы Віленскай вучэб- 
най акругі ў другой палове XIX ст.
Ступакевіч М.А., аспірантка (Гродзенскі дзярж- 
універсітэт імя ЯЛупалы). Да пытання аб ма- 
тэрыяльнай базе жаночых сярэдніх навучальных 
устаноў на тэрыторыі Беларусі ў 90-я г. XIX ст. - 
1917 г.).
Лаўрыновіч Д. С., аспірант (Бел.дзяржуніверсі- 
тэт). Ліберальна-кансерватыўная апазіцыя ца- 
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рызму і цацыяцальцаэ пытание ў гады першай 
с-усв^иай вайны.
Вароніч Т.У., аспірант (Белдзяржуніверсітэт). 
Насельніцтва Віцебска на рубяжы XIX - XX стст.: 
склад, структура, дынаміка.
Махнач А.І., аспірант (Белдзяржун.іверсіт-эт ). 
А.Я.БЕг’дановіч - этнограф, эвалюцыяціст.
Гронскі А.Д., аспірант (Белдзяржуніверсітэт). 
Расфаршраванне паліцыі і жацдармэрыі ў бела- 
рускіх губернях у 1917 г.
Трубчык П.А., аспірант (Беларускі дзяржауны 
педуніверсітэт імл М.Танка). Мацархічцы друк 
- галоўііы праваднік урадавай Шавіціегычцай па- 
літыкі ў Беларусі ў 1907 - 1912 г.
Раўнейка С.М., аспірантка (Брэсцкі дзяржунівер- 
сітэт імя А.СЛушкіна). Праблема беларуска- 
польскіх односН у даследавашях К.Езавітава.

........ .1
Падсекцыя № 1

СЕКЦИЯ №4

Прй блемы гісторыі Савецкай Бе

Кфаўіікі: доктар' гіст. навук, праф. Навіцкі 
Ул&дзімір Іосіфовіч; канд. ■ гіст. навук, дацэнт 
Ст^равойтаў Міхаіл Іванавіч.
СХкратар: канд. гіст. навук Белазаровіч Віктар 

яксапдравіч.__

Яноўскі А.А., канд. гіст. навук, дацэнт, першы 
прарэктар (Белдзяржуніверсі.тэт). Гіегорыя Бе- 
ларускага дзяржаўнага універеітэга 20 - 30-х 
гадоў у адлюстравацнi архіўных крыніц.
Ганушчанка Н.М., канд. гіст. навук (Міністэр- 
ства адукацыі РБ). Переход да ўеэагульнай ся- 
рэдняй адукацыі моладзі і ўдасканаленнэ струк
туры адукацыі ў БССР (1976 - 1990 г.).
Крэнь І.П., канд. гіст. навук, прафесар (Гродзенскі 
дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Гісторыя Вэ- 
ларусі на сторонках гісторыка-дакумэцтольных 
хронік «Памяць».
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Старавойтаў М.І., канд. гіст. навук, дацэнт (Го- 
мельскі дзяржуніверсітэт імя Ф.Скарыны). Адно- 
сіны насельніцтва Усходняга Палесся да беларусі- 
зацыі ў 20-я г. XX ст.
Навіцкі У.І., доктар гіст. навук, прафе.сар (Інсты- 
тут гісторыі НАІІ РБ). Праблемы плюралізма 
ў духоўным жыцці беларускага грамадства 
(сяр. 60 - сяр. 80-х гадоў XX ст.).
Нікіціна Т.А., cm. выкладчык (Мазырскі дзяр- 
жаўны педуніверсітэт імя НККрупскай). Су- 
пярэчнасці развіцця Беларусі (20-я гады XX ст.). 
Піваварчык С.А., кандыдат гіст. навук, дацэнт 
(Гродзенскі дзяржуніверсітэт імл ЯКупалы). Бе
ларусь у планах фартыфікацыйнага ўмацавання 
заходняй мяжы Савецкага Саюза (1928 - 1941 г.). 

f Рыбак Н.А., канд. гіст. навук, выкладчык (Гро 
дзенскі дзяржаўны аграрны універсітэт). Абмен 
насельніцтва паміж БССР і Полыпчай у 1944
1946 г.: некаторыя аспекты драблемы.
Ягорычаў У .Я., канд. гіст. навук, дацэнт (Гро 
дзенскі дзяржуніверсітэт імя ЯКупалы). «Ку- 
бэмол» і яго след у гісторыі.
Паўлава А.Я., выкладчык (Белдзяржуніверсі- 
тэт). Параўнальны аналіз старшага саставу 
партызанскіх фарміраванняў Брэсцкай, Мінскай 
і Магілёўскай абласцей.
Калацэй М.Я., канд. гіст. навук, дацэнт (Гро- 
дзенскі дзяржуніверсітэт імя). Яўрэі 
Заходняй Еўропы ў Мінскім гета.
Кобрын М.У., аспірант (Інстытут гісторьіі 
HAJJ РБ). Нявырашанасць аграрнага пытання - 
аб’ектыўная прычына Кастрычніцкай рэвалюцыі. 
Калацэй М.Я., канд. гіст. навук, дацэнт; Калаш- 
нікава Н.П., студэнтка (Гродзенскі дзяржуні- 
версітэт імя ЯКупалы). Барацьба вязьняў Грод- 
зенскага гета.
Шардыка І.У., канд. гіст. навук (Магілёўскі дзяр- 
жуніверсітэт імя АКуляшова). Да пытання аб 
узнікненні разгалінаванай сеткі кадэцкіх аргані- 
зацый у Беларусі ў 1917 г.
Васілючак М.В., канд. гіст. навук, дацэнт (Гро- 
дзенскі дзяржуніверсітэт імя ЯКупалы). Кадры 
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Воранаўшчыны напярэдадні вайны (верасень 
1939- чэрвень 1941 г.).

Белазаровіч В.А., канд. гіст. навук, дацэнт (Гро 
дзен^кі дзярЖуШверсітэт імя ЯКупалы). Рэпат- 
рыяцыя на Гродзеншчыне ў 1944 - 1948 г.
Галімава Н.П., канд. гіст. навук, дацэнт (Брэсцкі 
дзяржуніверсітэт імя А.СПушкіна). Аднаўлен- 
не і развіццё школьнай адукацыі на Берасцейш- 
чыне ў першыя пасляваенныя гады.
Спірын У.С, cm. выкладчык (Брэсцкі дзяржуні- 
версітэт імя. А.СПункіна). Ваенна-патрыятыч- 
ная тэма ў курсе гісторыі Беларусі пасляваенна- 
га перыяда (1946-1991 г.).
Грэбень Я.А., аспірант (Белдзяржуніве.рсітэт). 
Арганізацыйныя мерапрыемствы ўлад БССР па 
прГДетау-4—ўдацка ванню грамадзян, рэпатрыява- 
ных з Германіі.
Стралец М.В., канд. гіст. навук, дацэнт (Брэсцкі 
дзяржаўны тэхнічны універсітэт); Коршак М.А., 
дацэнт (Брэсцкі дзяржуніверсітэт імя А.СПуш- 
кіна). Германскі вектор замежных сувязяў БССР 
(1945-1949 г.): некаторыя аспекты.
Коршак М.А., канд. гіст. навук, дацэнт (Брэсцкі 
дзяржуніверсітэт імя АС.Пушкіна). У пошуках 
аптымальнай мадэлі супрацоўніцтва: беларуска- 
нямецкія адносіны ў 90-я г. XX ст.
Савінская М.П., ст. выкладчык (Гомельскі дзяр- 
жуніверсітэт імя Ф.Скарыны). Да пытання аб 
становішчы ў прамысловасці БССР у пачатку 70-х 
/адоў XX ст.
Якаўлева Г.М., канд. гіст. навук, дацэнт (Віцебскі 
дзяржуніверсітэт імя. ПМ.Машэрава). Дзей- 
насць жаночых аддзелаў у заходніх абласцях 
<БСС!Р у канцы 40 - пачатку 50-х гадоў.
Панко В.М., асістэнт- (Брэсцкі дзяржаўны тэх- 
нічпы універсітэт). Мастацкі эксперимент у тэ- 
атрах Беларусі другой паловы 80-х г. XX ст.
Стасевіч Н.П., канд. гіст. навук, дацэнт (Гро- 
дзенскі дзяржмедуніверсітэт). Развіццё аховы зда- 
роўя насельніцтва Беларусі ў 60-я гады XX ст.
Юрьш С.А., канд. эканамічных навук, дацэнт 
(Гомельскі дзяржаўны тэхнічны універсітэт імя
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Пасляваенны рэнесанс спажыўкаа- 
перші,ыі рэспублікі (1946 — 1948 г.).
Дубовік А.К., канд. гіст.. навук, дацэнт (Бела
руси нацыянальны тэхнічны універсітэт). Ка- 
лэктыўца-дагаварцое рэгуляваше сацыяльца пра- 
цоўных адаоспн у Беларуси. гісторыя і сучасмс^. 
Фёдараў І.А., канд. гіст. навук, дацэнт (Гро- 
дзенскі дзяржуніверсітэт імя ЯФСупалы). Канфе- 
сійная палітыка ^трапал!™ Р.Ялбажэцоўскага 
на беларускіх землях (1925 - 1955 г.): праблема 
ацэнкі.
Чуешоў В.І., прафесар (Віцебскі дзяржауны тэх- 
налагічнь універсітэт). Аб рыторыцы рынкава- 
га дискурса ў Беларусі 70 - 80-х гадоў.
Кастальцова Н.Р., аспірантка (Гродзенскі дзярж- 
універсітэт імя ЯКупалы ). Справаздачы Фонда 
імя Стэфана Баторыя як крыніца ў освят-лэнн! 
бе.ларуска-польскіх сувязяў у галіне навукі і куль
туры (1990 — 2000 г.).
Чарняк Ю.В., аспірант (Гродзенскі дзяржунівер- 
сітэт імя Я-Купалы). АрганТзацыйная структу
ра і аеаблiваеці дзейнасці АУН - УПА на тэрыто- 
рыі Веларусі (1989 - 1944 г.).
Жыхараў С.Б., аспірант (Белдзяржуніверсітэт ). 
Закацадаўчаэ рэгуляванне прыватнага чыгунач- 
нага будаўціцтва на гэрыгорыі Беларусі ў 50 
70-я г. XIX ст.

СЕКЦЫЯ №4

Падсекцыя № 2

Кіраўнікі: доктар гіст. навук Карзенка Георгій 
Уладзіміравіч; канд. гіспг. навук, прафесар Жарскі 
Міхаіл Васільевіч.
Сакратар: канд. гіст. навук, дацэнт Улейчык 
Наталля Леанідаўна.

Шэўчук К.І., канд. гіст. навук, дацэнт (Брэсцкі 
дзяржуніверсітэт імя АСЛушкіна). Праблемы 
падрыхтоўкі навуковых кадраў Беларусі (20-я - 
30-я гады XX ст.).
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Дкушэвіч В.У., канд. гіст. навук, дацэнт (Віцебскі 
‘^д%яржунверсііпэТгтІАйз'І1ПМіМі.ш;)рава). Рэпрэсіі 

ў адносінах да нетитульных этнічных супольна- 
сцей Беларусі як элемент нацыянальнай палітыкі 
Савецкай улады (на прыкладзе Віцэ6шчыны кан- 
ца 1920 - 1930-х гадоў).
Янушэвіч І.І., канд. гіст. навук (РІВПІ БДУ). 
Палітыка Савецкай дзяржавы ў дачыненні да 
праваслаўнай царквы ў 1917 - 1927 г. (на матэ- 
рыялах Беларуси.
Макар Н.І., аспірант (Мазырскі дзяржаўны пе- 
дінстытут імя НЯКрупскай). Зем.леўладкаван- 
не нацыянальных меншасцяў Беларусі ў 20-я 
гады XX ст.(па матэрыялах цэнтральнага перыя- 
дычнага друку).

^Делянкова А.І., выкладчык (Гомельскі дзяржуні 
врёТтэт—мяФТСкйрм-ны). Ліквідацыя нэпісьмэн - 
насці сярод насельніцтва ўсходніх беларускіх гу- 
берняў у складзе РСФСР (1919 - 1926 г.).
Гімбут У.В., аспірант (Мазырскі дзяржаўны 
педінстытут імя M^^pi/ncKaii). Арганізацыя 
народнай адукацыі ў Мазырска-Прыпяцкім Па- 
лессі ў 1920-я гады (этнатэрытарыяльны аспект 
праблемы).
Шорац Л.Ф., выкладчык (Віцебскі дзяржуніверсі- 
тэт імя ПММс^шэрава). Школьнае гістарычнае 
краязнаўства Беларусі ў 20 - 30-я гады XX ст.
Ііічукоў В.П., канд. гіст. навук, дацэнт (Гомельскі 
дзяржуніверсітэт імя Ф.Скарыны). Нямецкае на- 
сельніцтва Усходняга Палесся Беларусі ў 20 - 30-я г. 
XX ст.: па матэрыялах перыядычнага друку.
Пурышава Н.М., канд. гіст. навук, дацэнт (Ma- 
гілёўскі дзя^^/швертт-эт імя АКуляшова). 
«Левы паварот»: Кастрычніцкі (1930 г.) пленум 
ЦК КІ1(б)Б і беларуская культура.
Басюк І.А., канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі 
дзяржуніверсітэт імя ЯКупалы ). Нямеіцкая стра 
тэгія «маланкавай» вайны і ўлік яе ў 30-я гады 
савецкай ваеннай думкай.
Касцяроў А.П., канд. гіст. навук, дацэнт (Маг-- 
лёўскі дзяржаўны тэхналагічны інстытут).
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Магілёўскія ваенізаваныя народный фарміраванні 
напачатку Вялікай Айчыннай вайны.
Козак К.І., канд. гіст. навук, дацэнт (Белдзяр- 
жуніверсітэт). Нямецкая акупацыйная паліты- 
ка і грамадзянска-палітычнае жыццё ў Беларусі 
(1941-1944 г.).
Бяляеў А.В., аспірант (Белдзяржуніверсітэт). 
Акруговыя (абласныя) ўправы ў сістэме нямецка- 
фашысцкага акупацыйнага рэжыму ў Беларусі 
(1941 - 1944 г.).
Новікаў С.Я., канд. гіст. навук, дацэнт (Мінскі 
дзяржауны лінгвістычны універсітэт ). Герман
ская эканамічная палітыка ў Беларусі 1941 - 
1944 г.: да пытання аб канцэптуалізацыі пробле
мы айчыннымі і замежнымі гісторыкамі.
Паўлава А.Я., выкладчык (Белдзяржуніверсітэт). 
Крыніцы па асабістаму складу партызанскіх фар- 
міраванняў перыяду Вялікай Айчыннай вайны.
Баранава В.В., выкладчык (Беларускі дзяржау
ны педуніверсітэт імя М.Танка). Дзейнасць Са- 
юза Веларускіх патрыётаў (1945 — 1947 г.).
Елізарава Г.У., выкладчык (Гомельскі дзяржау
ны тэхнічны універсітэт■ імя ПП.Сухога). Пе- 
расяленні беларускага насельніцтва з Полыпчы 
ў БССР.
Цішчанка Е.М., канд. гіст. навук, дацэнт (Гро- 
дзенск_мярк.медуніверсіт.эт ). Ахова здароўя на- 

>усі ў першае пасляваеннае дзе-
сяідіреддзе (1946-1955 г.).
Марцён М.У., канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі 
дзяржуніверсітэт імлЯСупалы ). ІІраблемы раз- 
відця адукацыі сельскай моладзі Беларусі ў 1960 - 
1970-я гады.
Цімафееў Р.У., канд. гіст. навук, дацэнт (Віцебскі 
дзяржуніверсітэт імя ІІМІМІанэрава). Транспар- 
тнае забеспячэнне сацыяльнай палітыкі белару- 
скай дзяржавы ў 50 - 80-я г. XX ст.
Нікіценкаў У.І., канд. гіст. навук, дацэнт 
(Брэсцкі дзяржуніверсітэт імя А.СЛуйікіна). 
Аднаўленне і пашырэнне сеткі культурных уста- 
ноў у г.Брэсце ў пасляваенны перыяд (сярэдзіна 
40-х - 50-я гады).
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Крывашэй Д.А., канд. гіст. навук, дацэнт (Бела- 
руст навукова-даследчы цэнтр электроннай да- 
кументацыі). Культурная палітыка Беларусі ў 
постсавецкую эпоху: стан і перспективы выву- 
чэння.
Сілава С.У., канд. гіст. навук (Гродзенскі дзярж- 
універсітэт імя ЯЛуполы). Бэларуекая права- 
слаўная царква і Маскоўскі патрыярхат у гады 
Вялікай Айчыннай вайны.
Балтрушэвіч Н.Г., выкладчык (Віцебскі дзярж- 
універсітэт імя П-ММашэрава). 3 гісторыі пра- 
гэстацгызма на Беларусі (раскол у царкве ЕХВ у 
60-я гады XX ст.).
Мяцельскі А.А., канд. гіст. навук (Інсты-тут 
гісторыі НАН РБ). Нэкагорыя вынікі археалагі- 
чных да<:ледаванцяў 2001 года ў замку Радзіві- 
лаў у Нясвіжы.
Мацэль В.М., канд. гіст. навук, дацэнт (Акадэ- 
мія ўпраўлення пры Прэзідэнце РБ). Рэгіяналь- 
ныя прыярытэты знешняй пачітыкі Беларусі (на 
прыкладзе двухбаковага супрацоўніцтва з дзяр- 
жавамі Азіі).
Горбач А.Т., аспірантка (Гродзенскі дзяржуні- 
версітэт імя Я.Купалы). Внешняя палітыка 
ВССР у 1929 - 1941 гадах у апублікованых і ар- 
хіўных крыніцах.
Мельнік П.Б., аспірант (Інстытут гісторыі 
НАН РБ). Кадравая палітыка як сродак кіраван- 
ня савецкім грамадствам.
Дулаў А.М., аспірант (Віцебскі дзяржуніверсі- 
тэт імя ПАА.Машэрава). Вітебскія работніцы ў 
перыяд першых пяцігодак (па матэрыялах успа- 
мінаў).
Карчэўскі К.А., аспірант (Белдзяржуніверсітэт ). 
Агітацыйна-прапагандыская работа сярод парты- 
занскіх фармірaвaццяў і насельника Беларусі на 
першым этапе Вялікай Айчыннай вайны.
Сумко А.В.. аспірант.гл-Б£л,дзяржуніверсі тэт). 
1'алоЎліт і яго дзейнасць у БССР у 20-я гады.__ _
Скрыцкая Е.Е., аспірантка (Інстытут сацыя- 
логіі НАН РБ). Моладзь у сучасным грамадстве.
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СЕКЦИЯ № 5

Гістарыяграфія і гістарычная навука 
ў Рэспубліцы Беларусь

Кіраўнікі: доктар гіст. навук, прафесар Міхнюк 
Уладзімір Мікалаевіч; канд. гіст. навук, прафе- 
сар Чарапіца Валерий Мікалаевіч.
Сакратар: канд. гіст. навук Івапгчанка Наталля 
Альбертаўна.

Карзенка Г.У., доктар гіст. навук (Інстытут 
гісторыі НАН РБ). Сучасная гістарыяграфія на- 
вукі Беларусь

Караў Д.У., доктар гіст. навук, прафесар (Гро 
дзенскі дзяржуніверсітэт імя ЯКупалы). Бела- 
руская гістарыяграфія і гістарычны меяталітэт 
беларусаў у канцы XVIII - 50-я гады XIX ст.
Жмуроўскі С.Д., канд. гіст. навук, дацэнт (Бе
ларуси! дзясжnрдуніверсітэт імя М.Танка). Бе- 
ларуская гістарыяграфія аб трансфармацыі бе- 
ларускага грамадства.
Касовіч В.Ф., канд. гіст. навук, дацэнт (Бела
руси! дзяржnрдуніврссітэт імя М.Танка). Гіста- 
рыяграфія праблемы развіцця капіталізма ў пра- 
мысловасці Беларусі.
Токць С.М., канд. гіст. навук (Гродзенск! дзярж 
універсітэт імя Я.Купалы). Актуальяасць 
мікрагістарычных даследаванн^яў у сучаснай бе- 
ларускай гістарыяграфіі.
Вірская В.П., cm. выкладчык (Міжнародны гу
манитарны. эканамічны інстытут). Айчынная 
гісторыя ва ўмовах грамадскіх трансфармацый 
пераходнага перыяду.
Леанавец В.Ц., канд. гіст. навук, дацэнт (Гро- 
дзенскі дзяржуніверсітэт імя ЯКупалы). Раз- 
мяшчэнне навуковых і навучальна-навуковых ус- 
таноў Беларусі (20 - 30-я гады).
Кітурка І.Ф., канд. гіст. навук (Гродзенск! дзярж- 
універсітэт імя Я.Купалы). Эканамічныя кры- 
зісы другой паловы XVII - першай паловы 
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XVIII ст. і шляхі іх пераадолення ў вывучэнні і 
выкладанні гісторыі Беларусі.
Сафонава В.В., cm.. навуковы супрацоўнік (Інсты 
тут гісторыі НАН РБ). Інстытут гісторыі На- 
цыянальнай акадэміі навук Беларусі ў 90-я гады. 
Здановіч У.В., дацэнт (Брэсцкі дзяржуніверсітэт 
імя А.СЛушкіна). Вывучэнне гісторыі партызан- 
скага руху ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай 
вайны: класіфікацыя гістарыяграфічных прац 
(другая палова 50-х - канец 80-х гадоў XX ст.). 
Новік Я.К., прафесар (Беларускі дзяржуніверсі- 
тэт інфарматыкі і радыёэлектронікі). Школь
ная гістарычная адукацыя ў кантэксце некато- 
рых праблем гісторыі Савецкай Беларусь
Саковіч В.С., ст. навуковы супрацоўнік (Інсты- 
тут гісторыі НАН РБ). ГІрацоўная дзейнасць 
сялянства Беларусі ў айчыннай гістарыяграфіі 
80 - 90-х гадоў.
Савіч А.А., асістэнт (Брэсцкі дзяржуніверсітэт 
імя А.СПушкіна). Беларускія арганізацыі ў За- 
ходняй Беларусі ў 1921 - 1939 г. у айчыннай 
гістарыяграфіі 20 - 30-х гадоў.
Ярмусік Э.С., канд. гіст. навук, дацэнт (Гродзенскі 
дзяржуніверсітэт імя ЯПупалы). Каталіцкі кас- 
цёл на Беларусі ў польскай гістарыяграфіі.
Гардзіенка А.Э., малодшы навуковы супрацоўнік 
(Інстытут гісторыі НАН РБ). Штодзённае 
жыццё насе.льніцтва Беларусі пад нямецкай аку- 
пацыяй (1941 - 1944): праблемы гістарыяграфіі. 
Івапічанка Н.А., канд. гіст. навук (Гродзенскі 
дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Гістарычнае 
краязнаўства ў даследаваннях студэнтаў гістарыч- 
нага факультэта.
Мялешка А.І., выкладчык (Гродзенскі дзяржун- 
іверсітэт імя. ЯПупалы). Праблемы гісторыі Бе
ларуси ў працах П.В.Баброўскага.
Чарапіца В.М., канд. гіст. навук, прафесар (Гро- 
дзенскі дзяржуніверсітэт імя Я-Купалы). Аб мес- 
цы курсаў па гісторыі Расіі і ўсходніх славян у 
падрыхтоўцы спецыяліістаў-гісторыкаў.
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Каляга А.У, выкладчык (Градзенскі дзяржунівер- 
сітэт імя ЯКупалы). ^вентеры як крыніца па 
эканамічцай гісторыі Беларуси гістарыяграфічцы 
аспект.
Кубека С.П., выкладчык (Мазырскі дзяржпедін- 
стытут імя НККрупекай). Нацыянальная ка- 
лекцыя «АлександрыйскТя мікрафільмы» у пра- 
цах айчыццых і замежных гісторыкаў.
Здасюк Н.М., аспірант. (Белдзяржуніверсітэт). 
Музейнае крыціцазцаўсгва: гісторыя і перепек- 
ТЫВЫ.
Буглак А.А., аспірант (Белдзяржуніверсітэт). 
Праблемы сучаснай беларускай і расійскай гіста- 
рыяграфіі ўеходцэелавяцскага язычшцтва, вы- 
кліканыя папулярызацыяй «Вялесавай кнігі».
Шэйфер В.А., аспірант (Гродзенскі дзяржунівер- 
сітэт імя Я.Купалы). Узаемая/днас^ы ВКЛ і 
Маскоўскай дзяржавы ў другой палове XV - пер- 
шай трзці XVI стагоддзяў у ацэнках сучаснай 
беларускай гісгарыяграфіі.
Кулевіч І.Р., аспірантка (Гродз^шскі дзяржунівер- 
еігэг імя Я-Купаты). Утварэнне беларускага воіі- 
ска: гістарыяграфія праблемы.
Брэль А.Р., студэнт (Мазырскі дзяржпедінсты - 
тут імя НКСКрупскай). Досвед пабудовы схемы 
гістарыяграфічнага аналізу.
Бубноў А.В., аспірант (Гродзенскі дзяржунівер- 
сітэт імя ЯКупалы). Беларускі калабарацый- 
ны рух у гады Вялікай Айпыннай вайны (1945 - 
1945 г.): гістарыяграфія праблемы.
Свірыд А.М., аспіракт (Белдзяржуніверсітэт). 
Некаторыя праблемы гістарыяграфіі каталіцкай 
царквы візацтыйска-славянскага абраду ў Заход- 
няй Веларусі.
Ленкевіч Д.В., аспірант (Гродзенскі дзяржуні- 
версітэт імя Я.Купалы). Ля вытокаў гісторыка- 
царкоўнай бібліяграфіі на Гродзецшчынэ.
Яраш А.А., аспірант (Гродзенскі дзяржуніверсі- 
тэт імя ЯКупалы). Быт праваслаўнага мана- 
ства беларускіх епархій (другая палова XIX - па- 
чатак XX ст.).
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СЕКЦИЯ № 6

Фарміраванне беларускай 
дзяржаўнасці ў XX стагоддзі

Кіраўнікі: доктар гіст. навк, прафесар Ладысеў 
Уладзімір Фёдаравіч; канд. гіст. навук, прафе 
сар Коўкель Іван Іванавіч.
Сакратар: канд. гіст. навук, дацэнт Калацэй 
Марына Яцэкаўна.

Космач В.А., доктар гіст. навук, прафесар, дэкан 
(Віцебскі дзяржуніверсітэт імя ПМЛО^йарава ). 
Нарманы-варагі і станаўленне беларускай дзяр- 
жаўнасці і беларуекага этнасу ў сярэднявечны 
(аўтарскі погляд).
Ціхаміраў А.В., канд. гіст. навук, загадчык ад- 
дзела (Інстытут гісторыі НАН РБ). Прабле- 
мы вывучэння міжнародных аспектаў фарміра- 
вання беларускай дзяржаўнасці ў XX ст.
Ладысеў У.Ф., доктар гіст. навук, прафесар (Бел- 
дзясжуніврссітэт). Праблемы станаўлення бела
рускай дзяржаўнасці на савецкай аснове (1918 - 
1920 г.).
Хасанаў А.Ш. (г. Мінск). Да пытання аб права- 
вым статусе гарадскога і вясковага насельніцтва 
беларускіх зямель на розных этапах станаўлен- 
ня беларускай дзяржаўнасці.
Корнеў П.І., дацэнт (Брэсцкі дзяржуніврссітэт 
імя А.СЛІушкіна). Этапы фарміравання белару- 
скай дзяржаўнасці (1917 - 1920 г.).
Рамановіч ILC., канд. гіст. навук, дацэнт (Брэсцкі 
дзяржуніверсітэт імя А.СЛушкіна). Тэрыторыя 
і палітычна-прававы статус ССРБ у 1919 - 1922 г. 
Малыхін Л.Ю., cm. выкладчык (Брэсцкі дзяржау- 
ны тэхнічны універсітэт). Праблема станаўлен- 
ня беларускай дзяржаўнасці ў даследаваннях бе
ларускай эміграцыі.
Траццяк С.А., малодшы навуковы супрацоўнік 
(Інстытут гісторыі НАН РБ). «Першая рэс- 
публіка»: да гісторыі ССРБ.
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Скрыннікаў М.І., дацэнт (Гомельскі дзяржаўны 
тэхнічны універсітэт імя ПВ.Сухога). Саветы 
дэпутатаў працоўных Беларусі ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны (1941-1945 г.).
Елізараў С.А., дацэнт (Гомельскі дзяржаўны тэх- 
нічны універсітэт імя П.В.Сухога). Рэфармаванне 
адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу Бела- 
рускай ССР (1954 - 1964 г.).

Тахіян Т.М., аспірантка (Гродзенскі дзяржуні- 
версітэт імя Я.Купалы). Праблемы беларускай 
дзяржаўнасці 1917 - 1922 гадоў у беларускай 
гістарыяграфіі на мяжы 20 - 80-х гадоў.
Валністая М.Г., выкладчык; Вайніловіч Э.Г., ст. вы - 
кладчык (Беларускі дзяржаўны нацыянальны тэх- 
нічны універсітэт). Структура функциональных 
адносін як устойлівая цэласнасць беларускай дзяр- 
жаўнасці.
Крывашчокі Г.М., ст. выкладчык' (Гродзенскі 
дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Сацыяльнае 
развіццё РБ ва ўмовах глабалізацыі.
Змітровіч І.А., канд. філасоф. навук, дацэнт (Гро- 
дзенскі дзяржуніверсітэт імя ЯЯупалы ); Кірыл- 
кіна І.В., аспірантка (РАН). Беларусь і Расія: 
праблемы адаптацыі да працэса глабалізацыі.
Бадак М.С., ст. выкладчык (Брэсцкі дзяржаўны 
тэхнічны універсітэт ). Перспектывы беларускай 
дзяржаўнасці ў кантэксце глабалізацыі.
Дубік С.В., студэнт (Белдзяржуніверсітэт). 
Праект стварэння беларуска-літоўскай дзяржа- 
вы ў форме канфедэрацыі Вялікага княства Літоў- 
скага (1915 - 1916 г.).
Курбатаў В.М., дацэнт (Гомельскі дзяржаўны 
тэхнічны універсітэт імя ПВ.Сухога). Станаў- 
ленне беларускай дзяржаўнасці і палітычны клас. 
Бычок С.М., дацэнт- (Магілёўскі дзяржуніве.рсі- 
тэт імя АЯСі^.й^ійі^і^а). Лібера^ізм як палітычны 
рух у шматпартыйнай сістэме, якая фармірую- 
ецца ў сучаснай Беларусь
Голубева В.В., ст. выкладчык (Белдзяржунівер- 
сітэт). Значэнне звычайнага права ў фарміраванні 
агульнадзяржаўнага (агульназемскага) права.
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Дубовік А.К., дацэнт; Вайніловіч Э.Г., cm. вы- 
кладчык (Беларускі нацыянальны тэхнічны уні- 
версітэт). КалеЕтму^на-дагаварное рэгуляванне 
сацыяльна-працоўных адносін у Беларуси гісто- 
рыя і сучаснасць.
Кірылкіна І.Л., аспірантка (РАН). Саюз Расіі і 
Беларуси расійскі погляд на праблемы станаў- 
лення.
Рагаўцоў Д.А., аспірант (Брлдзяржунівррсітэт ). 
Палітычная сімволіка Беларуси стан і тэндэнцыі 
развіцця.

СЕКЦИЯ № 7

Праблемы гісторыі Заходняй Беларусі

Кіраўнікі: доктар філасоф. навук, прафесар Ро
зенфельд У сер Давыдавіч; канд. гіст. навук, да - 
цэнт Фёдараў Ігар Алегавіч.
Сакратар: канд. гіст. навук, дацэнт Піваварчык 
Сяргей Аркадзевіч.

Розенфельд У.Д., доктар філасоф. навук, прафе- 
сар (Гродзенскі дзяржуніверсітэт імяЯЛупальі). 
Наланізацыя ў Заходняй Беларусі ў 20-х гадах 
XX ст.: праблемы тэарэтычнага мадэлявання.
Працэпка В.Э., канд. гіст. навук, дацэнт (Гро- 
дзенскі дзясжуніверсітэт імя ЯКупалы). Аб 
польскай нацыянальнай адукацыі на тэрыторыі 
Заходняй Беларусі (1921-1939 г.).
Улейчык Н.Л., канд. гіст. навук, дацэнт (Гро- 
дзенскі дзяржуніверсітэт імя ЯНупалы ). Да пы
тания аб стварэнні прафесійнага тэатра ў Заход
няй Беларусі ў межваенны перыяд.
Мазько Э.А., cm. выкладчык (Гродзенскі дзярж- 
універсітэт імяЯКупалы ). Дзейнасць Беларускай 
хрысціянска-дэмакратычнай Злучнасці ў 1917 — - 
1925 гадах.
Лугачова Т.А., канд. гіст. навук, дацэнт (Гро- 
дзенскі дзяржуніверсітэт імя ЯКупалы). Уплыў 
пралетарскай салідарнасці на палітычныя сістэ- 
мы ў капіталістычных краінах у 20 - 20-я гады 
XX ст. (на прыкладзе Заходняй Беларусі).
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Сляжыньскі В., доктар гіст. навук, (Інстытут- 
гісторыі, Белосток, РП). Фуцкцыяцаваццэ савеи- 
кай сістэмы на Беласточчыцэ ў 1939-1941 гадах. 
Людко П.Ш., аспірант (Гродзенскі дзяржунівер- 
сітэт імя Я.Купалы). Транеnаргцыя сродкі су- 
вяз! Белавежскай пушчы з наваколлем і суседшш 
рэгіёнамі.
Сільвановіч С.А., канд. гіст. навук (Гродзенскі 
дзяржуніверсітэт імя Я.Купалы). Дзет^сць 
польскіх партызансюх атрадаў у Заходняй Вела- 
русі ў 1939 - 1941 г.
Загідулін А.М., аспірант (Гродзенскі дзяржуні- 
версітэт імя ЯКупалы). Эгцакацфееійцая палі- 
тыка польскіх улад у Заходняй Беларусі (1921 - 
1939 г.): гістарыяграфія праблемы.
Грэсь С.М., аспірант (Гродзенскі дзяржунівер- 
сітэт імя ЯЛупалы). Насаджзнне аеадціц.тва 
на тэрыторыі Заходняй Веларусі ў 1921 - 1939 
гадах.
Панько А.Д., аспірант (Львоўскі нацыянальны 
універсітэт імя І.Франко). Праблемы вызначэн- 
ня ўсходняй мяжы ІІольшчы ў 1919 годзе.
Скрабіна Л.С., канд. гіст. навук, дацэнт (БФУА 
ФПБ МІПСА). Адносшы цасельцiцтва Заходняй 
і Савецкай Веларусі да падзей верасня 1939 г.
Цітоў І.У., аспірант (РІВШ БДУ). Краязнаўчы 
рух на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1921 - 
1939 г.
Гецэвіч А.К., студэнт (Гродзенскі дзяржунівер- 
сітэт імя ЯКупалы). «Беларускае пытанне» ў 
праграмах польскіх палітычных партый.
Людко П.Ш., аспірант (Гродзенскі дзяржуніве.р- 
сітэт імя ЯЛупалы). Гац,длёва-экaнамічная роля 
Белавежскай пушчы ў міжваенны перыяд (1918 - 
1939 г.).
Фядосаў У.В., канд. гіст. навук, дацэнт (Бела- 
рускі навукова-даследчы інстытут дакумента- 
знаўства і архіўнай справы ). Развіццё дакумен- 
газцаўетва ў Веларусі.
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