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Запрашаем у археалагічную навукова-музейную экспазіцыю Інстытута 

гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 

 

г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1. 

Тэл. +375 17 2841870 
 

 

 

 

 

 

 

Малюнак на вокладцы: рэканструкцыя будовы насыпу кургана 10 

могільніка Пагошча Браслаўскага раѐна Віцебскай вобласці.  

Канец Х – пачатак ХІ ст. Раскопкі М.А. Плавінскага, 2006 г., малюнак       

М.І. Сцяпанавай 
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АРГКАМІТЭТ 

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 
“POST MORTEM. ПАХАВАЛЬНЫЯ ПОМНІКІ Ў ГІСТОРЫКА-

КУЛЬТУРНАЙ ПРАСТОРЫ: ПРАБЛЕМЫ ВЫВУЧЭННЯ І 

ЗАХАВАННЯ” 
Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (старшыня аргкамітэта); 

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

(намеснік старшыні аргкамітэта); 

Салаўянаў Андрэй Пятровіч – вучоны сакратар Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык цэнтра археалогіі і старажытнай 

гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных 

навук, прафесар; 

Кошман Вадзім Іванавіч – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх 

вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт (адказны сакратар); 

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч – загадчык аддзела захавання і 

выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук; 

Касюк Алена Фѐдараўна – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі 

Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – дацэнт кафедры філасофіі, 

сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута 

імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт; 

Цімафеенка Ганна Рыгораўна – навуковы супрацоўнік аддзела 

археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 

Шкурскі Юры Валер'евіч – дырэктар ДУ "Гісторыка-культурны 

музей- запаведнік "Заслаўе";  

Шэўко Фѐдар Аляксеевіч – намеснік дырэктара па агульных 

пытаннях Інстытута гісторыі НАН Беларусі; 

Ясковіч Ганна Сяргееўна – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела 

археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

магістр гістарычных навук. 

 

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

9 лістапада 

 

9.00 – 10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі 
10.00 – 13.00 Пленарнае пасяджэнне 

12.30 – 14.00 Абед 
14.00 – 16.00 Выступленні з дакладамі на секцыях. Дыскусія 
16.00 – 16.15 

16.15 – 18.00 

Перапынак 

Выступленні з дакладамі на секцыях. Дыскусія 

 

10 лістапада 

 

9.00 – 12.30 Выступленні з дакладамі на секцыях. Дыскусія 
12.30–13.00 Абед 
13.00–18.00 Выступленні з дакладамі на секцыях. Дыскусія. 

Экскурсійная праграма (г. Заслаўе, археалагічныя і 

архітэктурныя помнікі, музей, этнаграфічны комплекс, 

сяброўская вячэра)  
                

                11 лістапада 

 
9.00 – 13.00 Выступленні з дакладамі на секцыях. Дыскусія 

13.00 – 14.00 Абед 

14.00 – 15.00 Выступленні з дакладамі на секцыях. Дыскусія 

15.00 – 15.45 Падвядзенне вынікаў працы канферэнцыі  
16.00 – 16.30 Наведванне археалагічнай навукова-музейнай 

экспазіцыі НАН Беларусі (Інстытут гісторыі НАН 

Беларусі, вул. Акадэмічная 1, 5-ы паверх) 
 

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ: 
выступленні з дакладамі на пленарным пасяджэнні – да 20 хвілін 

выступленні з дакладамі на секцыях – да 15 хвілін 

 

ПРАЦОЎНЫЯ МОВЫ:  
беларуская, руская, украінская, польская 
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9 лістапада 2016 года 
 

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

10.00 – 13.00 
 

 

Мадэратары пленарнага пасяджэння 

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай 

рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт; 

Кошман Вадзім Іванавіч – загадчык аддзела археалогіі 

Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

 

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта Даніловіча 

Вячаслава Віктаравіча 
 

Прывітальнае слова начальніка Упраўлення па ахове гісторыка-

культурнай спадчыны Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь 

Чарняўскага Ігара Мяфодзьевіча 

 

 

Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч – вядучы навуковы 

супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, 

Мінск) 

Тэма даклада: «Пахавальная абраднасць на тэрыторыі 

Беларусі ў ІІІ – пачатку ІІ тысячагоддзяў да н.э.: новыя вынікі ў 

даследаванні культурна-храналагічнай ідэнтыфікацыі, сацыяльнага 

развіцця і светапоглядных уяўленняў» 
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Новікаў Васіль Васільевіч – старшыня праўлення 

археалагічнай некамерцыйнай арганізацыі «Гардарыка», кандыдат 

гістарычных навук; Каінаў Сяргей Юр'евіч – навуковы 

супрацоўнік аддзела археалагічных помнікаў Дзяржаўнага 

гістарычнага музея (Расія, Масква) 

Тэма даклада: «Современные методы работы с погребальными 

памятниками X века на территории Гнѐздовского археологического 

комплекса и 3D-визуализация археологического материала» 

 

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык цэнтра археалогіі і 

старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Погребальные памятники Друцко-Оршанского 

Поднепровья XII–XVII вв. в контексте языческих традиций» 

 

Калпакова Юлія Вячаславаўна – намеснік дэкана 

гістарычнага факультэта Пскоўскага дзяржаўнага універсітэта, 

дацэнт кафедры айчыннай гісторыі, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт (Расія, Пскоў) 

Тэма даклада: «Нательные кресты с надписями из раскопок на 

позднесредневековых некрополях Псковщины: проблемы изучения, 

публикации и экспонирования» 

 

Гітана Зуене (Gitana Zujienė) – навуковы супрацоўнік 

Інстытута гісторыі Літвы, доктар гуманітарных навук (Літва, 

Вільнюс) 

Тэма даклада: «Церемониал похорон должностных лиц ВКЛ и 

его отражение в погребальных памятниках XVI–XVIII вв.» 

 

Іоанна Вавжэнюк (Joanna Wawrzeniuk) – навуковы 

супрацоўнік Інстытута Археалогіі Універсітэта Кардынала Стэфана 

Вышынскага, кандыдат гістарычных навук (Польшча, Варшава) 

Тэма даклада: «Dawne czy nowe zwyczaje pogrzebowe? 

Przyczynek do badań niektórych rytów funeralnych w regionie Puszczy 

Białowieskiej» 
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9 лістапада 2016 года 
 

Вячэрняе пасяджэнне секцый 

14.00 – 18.00 

 

Секцыя 1 

Пахавальныя помнікі каменнага, бронзавага і жалезнага вякоў  
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, 

4-ы паверх, актавая зала) 

 

Мадэратары пасяджэння 

Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч – вядучы навуковы 

супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі,  

кандыдат гістарычных навук; 

Чарняўскі Максім Міхайлавіч – старшы навуковы супрацоўнік 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 

 
 

Ашэйчык Віталь Уладзіміравіч – малодшы навуковы 

супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай 

спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных 

навук; Вайтовіч Аляксандра Уладзіміраўна – дацэнт кафедры 

археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, 

Мінск) 

Тэма даклада: «Пахаванне эпохі позняга неаліту на паселішчы 

Дразды-12 у Верхнім Панямонні» 

 

Хомчанка Яраслаў Леанідавіч – аспірант аддзела археалогіі 

першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр 

гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Грунтовое погребение эпохи бронзы в 

окрестностях г. Чериков Могилѐвской области (по материалам 

работ 2016 г.» 
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Чарняўскі Максім Міхайлавіч – старшы навуковы 

супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, 

Мінск) 

Тэма даклада: «У пошуках могільнікаў. Стан і перспектывы 

выяўлення пахаванняў неаліту-бронзавага веку на тэрыторыі 

Беларускага Паазер'я» 

 

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай 

рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт; Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч – навуковы 

супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай 

спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Дакудава 5. Да пытання аб інтэрпрэтацыі 

пахавальных комплексаў» 

 

Варацінская Ларыса Сяргееўна – навуковы супрацоўнік 

аддзела археалогіі Усходняй Еўропы і Сібіры Дзяржаўнага 

Эрмітажа; Драбушэўскі Аляксандр Іванавіч – вядучы спецыяліст 

Міжнароднага інстытута эканомікі і права, кандыдат гістарычных 

навук (Расія, Санкт-Пецярбург) 

Тэма даклада: «Погребения с предметами вооружения 

Горошковского могильника» 

 

Беліцкая Ганна Мікалаеўна – навуковы супрацоўнік аддзела 

захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Зарубінецкі могільнік Атвержычы і стан яго 

даследавання»   

 

Касюк Алена Фѐдараўна – навуковы супрацоўнік аддзела 

археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Раннія» курганы славян у Беларускім Палессі» 
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Цімафеенка Ганна Рыгораўна – навуковы супрацоўнік 

аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Раннесредневековое курганное погребение на 

юго-востоке Беларуси» 

 

Дыскусія 

 

 

Вячэрняе пасяджэнне секцый 

14.00 – 18.00 

 

Секцыя 2 

Пахавальныя помнікі эпохі сярэднявечча 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223) 

 

Мадэратары пасяджэння 

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч – загадчык аддзела захавання і 

выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, кандыдат гістарычных навук; 

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – дацэнт кафедры філасофіі, 

сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага 

інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

 

Зайкоўскі Эдвард Міхайлавіч – кандыдат гістарычных навук 

(Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Прызначэнне прадметаў пахавальнага       

інвентару раннесярэднявечных могільнікаў» 

 

Мяховіч Лукаш (Miechowicz Lukasz) – навуковы 

супрацоўнік Інстытута Археалогіі і Этналогіі Польскай акадэміі 

навук, кандыдат гістарычных навук (Польшча, Варшава) 

Тэма даклада: «Wczesnośredniowieczne cmentarzysko ciałopalne 

w Chodliku na Lubelszczyźnie. Problemy badawcze» 
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Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – дацэнт кафедры 

філасофіі, сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага 

экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; Сцяпанава 

Марыя Ігараўна – навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі, 

нумізматыкі і зброі Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі 

Беларусь (Беларусь, Мінск)  

Тэма даклада: «Курганны могільнік Кастыкі Вілейскага раѐна 

паводле матэрыялаў раскопак 1973 і 2016 гг.» 

 

Аўдусіна Святлана Андрэеўна – старшы навуковы 

супрацоўнік аддзела археалагічных помнікаў Дзяржаўнага 

Гістарычнага музея (Расія, Масква); Фрэнкель Якаў Віктаравіч – 

малодшы навуковы супрацоўнік сектара архітэктурнай археалогіі 

Дзяржаўнага Эрмітажа (Расія, Санкт-Пецярбург); Даброва Вольга 

Паўлаўна – навуковы супрацоўнік Цэнтра палеаэкалагічных 

даследаванняў (Расія, Масква) 

Тэма даклада: «Погребения с бусами финальной стадии 

Гнѐздовского могильника» 
 
Макушнікаў Алег Анатольевіч – прафесар кафедры гісторыі 

славян і спецыяльных гістарычных дысцыплін Гомельскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф.Скарыны, доктар гістарычных навук, 

прафесар; Ліндзянкоў Дзмітрый Мікалаевіч, навуковы 

супрацоўнік аддзела археалогіі і аховы гісторыка-культурнай 

спадчыны Гомельскага палацава-паркавага ансамблю, магістр 

гістарычных навук (Беларусь, Гомель) 

Тэма даклада: «Комплекс кургана 190 Моховского могильника 

(по материалам работ 2010 года)» 

 

Міхал Дзік (Michał Dzik) – навуковы супрацоўнік Інстытута 

Археалогіі ў Жэшуве, кандыдат гістарычных навук (Польшча, 

Жэшув/Rzeszów) 

Тэма даклада: «Wczesnośredniowieczne groby w obudowach ka-

miennych w dorzeczu Bugu – tradycja miejscowa czy obca?» 
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Дук Дзяніс Уладзіміравіч – прарэктар па вучэбнай рабоце 

Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, 

прафесар; Коц Аляксей Леанідавіч – выкладчык кафедры гісторыі і 

турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта; Емельянчык Вольга 

Антонаўна – загадчык кафедры гісторыі і турызму Полацкага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат біялагічных навук, дацэнт 

(Беларусь, Полацк) 

Тэма даклада: «Могілкі на стрэлцы Ніжняга замка ў 

Полацку» 

 

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – дацэнт кафедры 

філасофіі, сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага 

экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Курганны могільнік Наўры Мядзельскага 

раѐна: асноўныя вынікі раскопак 1934, 1987, 2012, 2015–2016 гг. і 

некаторыя перспектывы далейшых даследаванняў» 

 

Кошман Вадзім Іванавіч – загадчык аддзела археалогіі 

Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Курганны могільнік у в. Студзѐнка 

Барысаўскага раѐна: гістарычныя звесткі, лакалізацыя і 

матэрыялы» 

 

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч – загадчык аддзела 

захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, 

Мінск) 

Тэма даклада: «Да пытання аб месцазнаходжанні курганнага 

могільніка археалагічнага комплекса на р. Менка» 
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Бубенька Таццяна Станіславаўна – дацэнт кафедры 

гісторыі Беларусі Віцебскага дзяржаўнага універстітэта імя               

П.М. Машэрава, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Віцебск) 

Тэма даклада: «Погребения при церкви Благовещения в Ви-

тебске» 

 

Гнера Уладзімір Анатольевіч – старшы навуковы 

супрацоўнік Музея гісторыі Дзесяціннай царквы, кандыдат 

гістарычных навук (Україна, Кіеў) 

Тэма даклада: «Проблемы и перспективы аэромониторинга 

курганных могильников (на примере памятников Малая Зубовщина, 

Норинцы)» 

 

Дыскусія 
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10 лістапада 2016 года 
 

Дзѐннае пасяджэнне секцый 

9.00 – 12.30 

 

Секцыя 3 

Пахавальныя помнікі Новага і Навейшага часу 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, 

4-ы паверх, актавая зала) 

 

Мадэратары пасяджэння 

Ганецкая Ірына Уладзіміраўна – старшы навуковы 

супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; 

Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч – намеснік дырэктара 

ДУ «Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі», 

кандыдат гістарычных навук 

 

 

Клімаў Марат Васільевіч – старшы навуковы супрацоўнік 

аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 

(Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Да праблемы фіксацыі аднаго з элементаў 

пахавальнай абраднасці перыяду позняга сярэднявечча і новага часу 

на Полаччыне» 

 

Жыжыян Сяргей Філіпавіч – дырэктар Быхаўскага раѐннага 

гісторыка-краязнаўчага музея, аспірант кафедры гісторыі Беларусі і 

ўсходніх славян Магілѐўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. 

Куляшова, магістр гістарычных навук (Беларусь, Быхаў – Магілѐў) 

Тэма даклада: «Захоронения с жерновами на кладбище д. Вьюн 

Быховского района» 
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Гітана Зуене (Gitana Zujienė) – навуковы супрацоўнік 

Інстытута гісторыі Літвы, доктар гуманітарных навук (Літва, 

Вільнюс) 

Тэма даклада: «Надгробия должностных лиц ВКЛ в XVI – XVIII 

вв. как источники вспомогательных исторических дисциплин» 

 

Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч – намеснік дырэктара ДУ 

«Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі», кандыдат гістарычных 

навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Надмагільныя помнікі Вялікага Княства 

Літоўскага з кірылічнымі надпісамі XVI – першай паловы XVII 

стст.: праблемы атрыбуцыі і класіфікацыі» 

 

Шадыра Вадзім Іосіфавіч – старшы навуковы супрацоўнік 

аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада:  «Аб курганна-жальнічных пахаваннях на 

поўначы Беларусі (могільнік Дакучын на воз.Селява)» 

 

Чараўко Віктар Уладзіміравіч – старшы выкладчык кафедры 

гісторыі і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, магістр 

гістарычных навук 

Тэма даклада: «Характарыстыка пахавальнага абраду 

грунтовага могільніка каля в. Доўгае Глыбоцкага раѐна паводле 

даных археалогіі і этнаграфіі (па матэрыялах даследаванняў 2010 і 

2015 гг.)» 

 

Ганецкая Ірына Уладзіміраўна – старшы навуковы 

супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 

(Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Пахаванні на Глускім замку і іх інтэрпрэтацыя» 
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Башкоў Аляксандр Аляксандравіч – дацэнт кафедры 

гісторыі славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 

А.С. Пушкіна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, 

Брэст); Піліповіч Віталь Юр’евіч – старшы выкладчык кафедры 

гісторыі славянскіх народаў, намеснік дэкана па навуковай рабоце 

Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна, магістр 

гістарычных навук (Беларусь, Брэст); Емельянчык Вольга 

Антонаўна – загадчык кафедры гісторыі і турызма Полацкага 

дзяржаўнага універсітэта, кандыдат біялагічных навук, дацэнт 

(Беларусь, Полацк) 

Тэма даклада: «Грунтовы могільнік на Кобрынскім умацаванні 

Брэсцкай крэпасці: спробы інтэрпрэтацыі» 

 

Дзярновіч Алег Іванавіч – старшы навуковы супрацоўнік 

Цэнтра ўсеагульнай гісторыі і міжнародных адносін Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

(Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Некропаль Мікольскай царквы XV – XIХ стст. у 

Крэве: археалагічныя даследаванні і звесткі пісьмовых крыніц» 

 

Галынскі Раман Дзмітрыевіч – галоўны спецыяліст аддзела 

ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Быхаўскага 

райвыканкама, аспірант кафедры гісторыі Беларусі і ўсходніх   

славян Магілѐўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, 

магістр гістарычных навук (Беларусь, Быхаў – Магілѐў) 

Тэма даклада: «Некропалі Быхава XVI – XVIII стст.» 

 

Кунаш Аляксандр Алегавіч – магістрант Беларускага 

дзяржаўнага універсітэта (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Прадметы хрысціянскага культу 

індывідуальнага выкарыстання XIV – XVIII стст. з пахавальных 

помнікаў на тэрыторыі Беларусі» 

 

Дыскусія 
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Дзѐннае пасяджэнне секцый 

9.00 – 12.30 

 

Секцыя 4 

Праблемы вывучэння, захавання і інтэрпрэтацыі 

пахавальных помнікаў 

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

 

Мадэратары пасяджэння 

Іоў Алег Вільгельмавіч – старшы навуковы супрацоўнік 

аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 

Сацукевіч Іван Іванавіч – асістэнт кафедры эканамічнай 

гісторыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта 

 

 

Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч – вядучы навуковы 

супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, 

Мінск) 

Тэма даклада: «Старыя (Панскія) могілкі ХІХ – пачатку ХХ 

стст. у вѐсцы Дзягільна (Дзяржынскі раѐн Мінскай вобласці): 

прыклад выратавання, археалагічнага даследавання і 

мемарыялізацыі» 

 

Філонаў Сяргей Уладзіміравіч – прафесар кафедры 

кітаязнаўства Амурскага дзяржаўнага ўніверсітэта, вядучы навуковы 

супрацоўнік Цэнтра сіналагічных даследаванняў Амурскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук (Расія, 

Благавешчанск) 

Тэма даклада: «Некоторые традиционные китайские пред-

ставления о пространстве смерти: по материалам исследования 

Храма Повелителя подземного узилища в Синьчжуане (Синьчжуан 

Дицзанъань 新莊地藏庵)» 

Sergey
Выделение
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Марзалюк Ігар Аляксандравіч – старшыня пастаяннай 

камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, доктар гістарычных 

навук, прафесар (Беларусь, Магілѐў) 

Тэма даклада: «Вобраз смерці ў пахавальнай абраднасці 

беларускай традыцыйнай культуры па дадзеных археалогіі» 

 

Рассадзін Сяргей Яўгенавіч – прафесар кафедры гісторыі 

Беларусі і паліталогіі Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага 

ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Крипта Лавришевской Успенской церкви» 

 

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай 

рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Пахавальныя помнікі. Выратавальныя 

даследаванні. Праблемы вывучэння і захавання» 

 

Аўсейчык Уладзімір Яўгенавіч – загадчык кафедры 

архітэктуры УА “Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт”, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Полацк) 

Тэма даклада: «Традыцыйная пахавальна-памінальная 

абраднасць беларусаў Падзвіння: рэгіянальныя асаблівасці і 

лакальныя варыянты» 

 

Сцяпанаў Вячаслаў Пятровіч – загадчык кафедры 

сацыяльнай антрапалогіі і этнанацыянальных працэсаў Арлоўскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук (Расія, Арол) 

Тэма даклада: «Похоронно-поминальные практики болгар Рес-

публики Молдова» 

 

Санько Ала Мікалаеўна – магістрант Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Некрополь как объект историко-культурного 

наследия» 
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Гардзіенка Наталля Сяргееўна – намеснік дырэктара 

Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва, 

кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Эміграцыйныя беларускія некропалі: вопыт 

даследавання і стварэння базы звестак» 

 

Караль Кѐлінгер (Karol Kollinger) – навуковы супрацоўнік 

Інстытута археалогіі і Этналогіі Польскай акадэміі навук, аддзел 

інтэрдысцыплінарных археалагічных даследаванняў, кандыдат 

гістарычных навук (Польшча, Варшава) 

Тэма даклада: «Miejsca pochówków władców 

wczesnośredniowiecznej Rusi. Co nam mogą powiedzieć źródła pisane?» 

 

Панін Аляксей Станіслававіч – загадчык аддзела 

муніцыпальнай бюджэтнай установы культуры “Тульскі гісторыка-

архітэктурны музей”, кандыдат гістарычных навук (Расійская 

Федэрацыя, Тула) 

Тэма даклада: «Памятники Тульского некрополя: Лютерано-

католический участок Всесвятского кладбища Тулы» 

 

Вашанаў Аляксандр Мікалаевіч – навуковы супрацоўнік 

аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі; Ашэйчык Віталь Уладзіміравіч – малодшы 

навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання 

археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр 

гістарычных навук; Ліневіч Сяргей Барысавіч – навуковы 

супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск);  

Тэма даклада: «Старыя каталіцкія могілкі ў Бялынічах: вынікі 

даследаванняў і спроба мемарыялізацыі»  

 

Сацукевіч Іван Іванавіч – асістэнт кафедры эканамічнай 

гісторыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта 

(Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Тапографа-храналагічны аналіз некропаляў 

Мінска канца XVIII – першай паловы ХХ стагоддзя» 



 

 19 

 

Гарыга-Грыхно Маргарыта Міхайлаўна – вядучы 

спецыяліст арганізацыі навуковай работы аддзелу забеспячэння 

дзейнасці цэнтра Чарнігаўскага навукова-даследчага экспертна-

крыміналістычнага цэнтру МУС Украіны (Україна, Чарнігаў) 

Тэма даклада: «Дослідження давньоруских курганних 

могильників Чернігівського Подесення у 50–90 рр. ХХ ст. (за 

матеріалами наукового архіву ІА НАН України) 

 

Дыскусія 

 



 

 20 

 

 
 

ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ  

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ 

 

ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫ МУЗЕЙ-ЗАПАВЕДНІК “ЗАСЛАЎЕ” 

 

 

 

 

10 лістапада 2016 года 
 

 

ВЯЧЭРНЯЕ ПАСЯДЖЭННЕ СЕКЦЫЙ  

І ЭКСКУРСІЙНАЯ ПРАГРАМА 

13.00 – 18.00 

 

(г. Заслаўе, Мінскі раѐн,  

Гісторыка-культурны музей-запаведнік “Заслаўе”) 
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11 лістапада 2016 года 
 

Дзѐннае пасяджэнне секцый 

9.00 – 15.00 

 

Аб’яднаныя секцыі 2 і 3 

Пахавальныя помнікі эпохі сярэднявечча,  

Новага і Навейшага часу 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1,  

4-ы паверх, актавая зала) 

 

Мадэратары пасяджэння 

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч – загадчык аддзела 

захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; 

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – дацэнт кафедры 

філасофіі, сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага 

экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Мяцельскі Андрэй Анатольевіч – старшы навуковы 

супрацоўнік аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 

 

 

Уласавец Яўген Вячаслававіч – малодшы навуковы 

супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай 

спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Даследаванне грунтовага могільніка XIV – XV 

стст. каля в. Цялежышкі Ашмянскага раѐна» 

 

Дучыц Людміла Уладзіміраўна – кандыдат гістарычных 

навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Пахаванні жальнічнага тыпу ХІ – ХІІІ стст. на 

тэрыторыі Беларусі» 
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Калядзінскі Леанід Уладзіміравіч – старшы навуковы 

супрацоўнік аддзела архітэктуры Цэнтра даследаванняў беларускай 

культуры мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Капыльскія курганы» 

 

Тарасевіч Вікторыя Мікалаеўна – магістрант кафедры 

археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта; Плавінскі 

Мікалай Аляксандравіч – дацэнт кафедры філасофіі, сацыялогіі і 

эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя 

А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Рэканструкцыя комплексу жаночых 

упрыгожванняў насельніцтва Браслаўскага Паазер'я канца Х – 

пачатку ХІ стагоддзя на прыкладзе пахавання 2 кургана 7 могільніка 

Пагошча Браслаўскага раѐна» 

 

Курловіч-Бяляўская Паліна Сяргееўна – навуковы 

супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай 

спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных 

навук; Лепяшынскі Канстанцін Аляксандравіч – студэнт 3 курса 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта 

(Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Курган у в. Ілава Шумілінскага раѐна (па 

матэрыялах даследаванняў 2016 г.)» 

 

Максімовіч Аляксандр Мікалаевіч – малодшы навуковы 

супрацоўнік аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных навук 

(Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Сістэма рассялення ў басейне р. Шчара паводле 

курганных могільнікаў» 
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Дзярновіч Сяргей Дзмітрыевіч – навуковы супрацоўнік 

аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Варианты социокультурной интерпретации 

подковообразных фибул из курганного могильника Избище» 

 

Ліндзянкоў Дзмітрый Мікалаевіч – навуковы супрацоўнік 

аддзела археалогіі і аховы гісторыка-культурнай спадчыны 

Гомельскага палацава-паркавага ансамблю, магістр гістарычных 

навук (Беларусь, Гомель) 

Тэма даклада: «Погребальная керамика из могильника Курганье 

(по материалам раскопок В.В. Богомольникова)» 

 

Аўласовіч Аляксей Міхайлавіч – аспірант аддзела захавання і 

выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН 

Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Особенности погребального обряда трупосо-

жжения на территории Могилѐвского Поднепровья и Посожья (по 

материалам раскопок курганных могильников)» 

 

Ясковіч Ганна Сяргееўна – малодшы навуковы супрацоўнік 

аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, магістр гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Варианты реконструкции украшений женского 

погребального костюма (на примере курганного могильника Звезда 

Лепельского района Витебской области)» 

 

Мяцельскі Андрэй Анатольевіч – старшы навуковы 

супрацоўнік аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, 

Мінск) 

Тэма даклада: «Кладбище Несвижа XIX – первой половины XX 

века» 
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Плавінскі Мікалай Аляксандравіч – дацэнт кафедры 

філасофіі, сацыялогіі і эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага 

экалагічнага інстытута імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск); 

Кошман Вадзім Іванавіч – загадчык аддзела археалогіі Сярэдніх 

вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Залатаардынскія элементы ўпрыгожванняў і 

строю ў пахавальным інвентары насельніцтва Беларусі эпохі 

сярэднявечча: да пастаноўкі пытання» 

 

Грунтоў Сяргей Уладзіміравіч – навуковы супрацоўнік 

аддзела нарадазнаўства Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, 

мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 

(Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Тыпалагізацыя хрысціянскіх надмагілляў 

Беларусі і Літвы канца XVIII – пачатку ХХ ст.» 

 

Кавалевіч Наталля Аляксандраўна – навуковы супрацоўнік 

музея “Замкавы комплекс “Мір” (Беларусь, г.п. Мір) 

Тэма даклада: «Захоронение арендатора имения Замирье Ан-

тония Пуцяты» 

 

Ваўрэнюк Ірына Ільінішна – мэнэджар ТАА “Софир» 

(Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Мацевы западно белорусского региона (1921 – 

1939 гг.)»  

 

Дыскусія 
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Дзѐннае пасяджэнне секцый 

9.00 – 15.00 

 

Секцыя 5 

Тэорыя і методыка вывучэння пахавальных помнікаў, 

пахавальнага абраду, антрапалагічнага матэрыялу. Ваенная 

археалогія і праблемы вывучэння адзінкавых і масавых 

пахаванняў 

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

 

Мадэратары пасяджэння 

Кошман Вадзім Іванавіч – загадчык аддзела археалогіі 

Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 

Груцо Ігар Аляксеевіч – дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і 

гісторыі славянскіх народаў БДПУ імя М.Танка, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт 

 

 

Чаркасаў Андрэй Мікалаевіч – навуковы сакратар Фонда 

«Петрапаўлаўск» (Расія, Масква); Верацюшкін Раман Сяргеевіч – 

старшы навуковы супрацоўнік Навукова-даследчага інстытута 

археалогіі Паўднѐвага Усходу Русі Курскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта (Расія, Курск); Лейбава Наталля Аляксандраўна – 

навуковы супрацоўнік Цэнтра фізічнай антрапалогіі Інстытута 

этналогіі і антрапалогіі РАН, кандыдат гістарычных навук (Расія, 

Масква) 

Тэма даклада: «Коллективные захоронения защитников 

Албазинского острога конца XVII века» 

 

Груцо Ігар Аляксеевіч – дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і 

гісторыі славянскіх народаў БДПУ імя М.Танка, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Захоронения военной кампании 1812 г. на 

территории Беларуси» 
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Грачоў Мікалай Мікалаевіч – краязнаўца, перакладчык 

(Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Противоречивые свидетельства о месте 

захоронения командующего баварскими войсками в Полоцке после 

сражения 18 августа 1812 г. генерала Деруа и других офицеров» 

 

Чаркасаў Андрэй Мікалаевіч – навуковы сакратар Фонда 

«Петрапаўлаўск» (Расія, Масква); Забіяка Андрэй Паўлавіч – 

загадчык кафедры рэлігіязнаўства і гісторыі факультэта 

міжнародных адносін Амурскага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар 

філасофскіх навук, прафесар (Расія, Благавешчанск); Хаменкер 

Варвара Русланаўна – навуковы супрацоўнік Фонда 

«Петрапаўлаўск» (Расія, Масква) 

Тэма даклада: «Ангайский могильник – уникальный погребаль-

ный комплекс на Верхнем Амуре» 

 

Энгаватава Ася Віктараўна – намеснік дырэктара Інстытута 

археалогіі Расійскай акадэміі навук, кандыдат гістарычных навук 

(Расійская Федэрацыя, Масква); Бяздудны Уладзімір Рыгоравіч – 

кіраўнік рухомай геафізічнай лабараторыі (Расійская Федэрацыя, 

Растоў на Дану); Васільева Алена Яўгенаўна – аспірант, малодшы 

навуковы супрацоўнік аддзела захавання археалагічнай спадчыны  

Інстытута археалогіі Расійскай акадэміі навук (Расійская Федэрацыя, 

Масква) 

Тэма даклада: «Комплексные геофизические исследования 

некрополя Московской духовной академии» 

 

Емельянчык Вольга Антонаўна – загадчык кафедры гісторыі 

і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат біялагічных 

навук, дацэнт (Беларусь, Полацк) 

Тэма даклада: «Вопыт антрапалагічнага вывучэння 

матэрыялаў пераадкладзеных пахаванняў» 
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Богданова Анна Павловна – аспірант кафедры гісторыі 

Беларусі Новага і Навейшага часу БДУ, магістр гістарычных навук 

(Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Что мы знаем о Тростенце? Современное со-

стояние исследования» 

 

Кошман Вадзім Іванавіч – загадчык аддзела археалогіі 

Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Археалогія ахвяр: да пастаноўкі праблемы 

пытання і перспектывыў даследавання» 

 

Іоў Алег Вільгельмавіч – старшы навуковы супрацоўнік 

аддзела археалогіі Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Из опыта археологических раскопок массовых 

захоронений жертв репрессий 1937–1941 гг.» 

 

Емельянчык Вольга Антонаўна – загадчык кафедры гісторыі 

і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат біялагічных 

навук, дацэнт (Беларусь, Полацк); Шыпіла Уладзімір 

Аляксандравіч – малодшы навуковы супрацоўнік аддзела 

антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных 

навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Краніялагічная характарыстыка насельніцтва 

Полацка XIII – XVIII стст. (па матэрыялах пахаванняў на 

тэрыторыі Ніжняга Замку ў Полацку» 

 

Кавалѐў Яўген Аляксандравіч – намеснік дырэктара 

гісторыка-культурнага музея-запаведніка “Заслаўе”, кандыдат 

культуралогіі (Беларусь, Заслаўе) 

Тэма даклада: «Роль кладбищ в изучении истории деревень бе-

лорусского сектора чернобыльской зоны» 
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Кошман Вадзім Іванавіч – загадчык аддзела археалогіі 

Сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск); Плавінскі 

Мікалай Аляксандравіч – дацэнт кафедры філасофіі, сацыялогіі і 

эканомікі Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя 

А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Пахаванні ахвяраў перыяду мангольскай 

экспанціі на тэрыторыі Старажытнай Русі: тыпы пахаванняў і 

крытэрыі іх вылучэння» 

 

Емельянчык Вольга Антонаўна – загадчык кафедры гісторыі 

і турызму Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат біялагічных 

навук, дацэнт (Беларусь, Полацк); Памазанаў Мікалай Мікалаевіч 

– навуковы супрацоўнік аддзела антрапалогіі Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі (Беларусь, Мінск); Вайцяховіч Андрэй 

Вячаслававіч – загадчык аддзела захавання і выкарыстання 

археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Исследование погребений из родовой усыпаль-

ницы Радзивиллов в костеле Божьего Тела в Несвиже» 

 

Акудовіч Цімафей Валянцінавіч – краязнаўца, сябар ГА 

"Беларускі камітэт ІКАМОС" (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Актуальнае заканадаўства Рэспублікі Беларусь 

у дачыненні да гістарычных некропаляў: праблемы і тэндэнцыі». 

 

Пятрова Таццяна Віктараўна – выканаўчы дырэктар 

Маладзѐжнага грамадскага аб'яднання "Гісторыка", магістр 

мастацтвазнаўства; Іваніцкі Павел Яўгенавіч – старшыня 

Маладзѐжнага грамадскага аб'яднання "Гісторыка"; Мастыка 

Таццяна Васільеўна – сябра Рады Маладзѐжнага грамадскага 

аб'яднання "Гісторыка" (Беларусь, Мінск) 

Тэма даклада: «Старыя каталiцкiя могiлкi ў Мiры: з тэорыi i 

практыкi рэвiталiзацыi» 
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Арцюховіч Валерый Уладзміравіч – краязнаўца (Беларусь, 

Крупкі) 

Тэма даклада: «Аб верхняй мяжы бытавання надмагільных 

камянѐў з выявай “шоста з паўколам” (па матэрыялах вясковых 

могілак Крупскага раѐна)» 

 

Шведчыкава Таццяна Юр'еўна – навуковы супрацоўнік 

групы фізічнай антрапалогіі аддзела тэорыі і методыкі Інстытута 

археалогіі Расійскай акадэміі навук, кандыдат гістарычных навук 

(Расійская Федэрацыя, Масква) 

Тэма даклада: «Методика раскопок коллективных захоронений 

на примере гробниц христианского некрополя Мангупского плато 

(работы 2015–2016 гг.)» 

 

 

Дыскусія 

 

 

 

Падвядзенне вынікаў працы канферэнцыі  
15.00 – 15.45 

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі,  

вул. Акадэмічная 1, п. 223) 
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ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ 
ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ 

за 2016 г. 
22 студзеня 2016 г. у Інстытуце гісторыі праведзены «круглы 

стол» «Праблемы сацыяльна-эканамічнай і палітычнай гісторыі 
Беларусі XVI – XVIII стст. (да 100-годдзя з дня нараджэння 
З.Ю. Капыскага)». 

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

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

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

17 сакавіка 2016 г. у Інстытуце гісторыі праведзена 
Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларусь у сучасных геапа-
літычных працэсах». 

17–19 сакавіка 2016 г. у Мінску, Нарачы і Паставах сумесна з 
Беларускім дзяржаўным музеем Вялікай Айчыннай вайны, Нацыяна-
льным паркам «Нарачанскі», Мядзельскім і Пастаўскім раѐннымі 
выканаўчымі камітэтамі, Інстытутам ваеннай спадчыны (Літва) пра-
ведзена Міжнародная навукова-гістарычная канферэнцыя «Нарачан-
ская аперацыя 1916 г.: гісторыя і сучаснасць». 

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

29 сакавіка 2016 г. на базе Інстытута гісторыі адбылося пашы-
ранае пасяджэнне Навуковага савета па выніках выканання 
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Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2011 – 2015 гг. 
«Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць» (навуковы кіраўнік 
праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя): 
падпраграмы № 1 «Гісторыя, духоўная і матэрыяльная культура бе-
ларускага народа» («Гісторыя і культура») (навуковыя кіраўнікі 
падпраграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя; 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт – В.В. Даніловіч). 

29 сакавіка 2016 г. у Інстытуце гісторыі праведзены Рэспуб-
ліканскі «круглы стол» «Міхаіл Восіпавіч Біч (1936 – 1999): жыццѐ, 
навуковая дзейнасць, памяць (да 80-годдзя з дня нараджэння)». 

31 сакавіка 2016 г. у Мінску сумесна з Беларускім 
дзяржаўным педагагічным універстэтам імя Максіма Танка пра-
ведзена студэнцкая навукова-тэарэтычная канферэнцыя «Актуаль-
ныя праблемы сацыяльна-гуманітарных ведаў». 

7 красавіка 2016 г. дырэктар Інстытута гісторыі В.В. Даніловіч 
і намеснік дырэктара па навуковай рабоце В.Л. Лакіза прынялі ўдзел 
у Пасяджэнні Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы 
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, на 
якой абмяркоўваўся Закон Рэспублікі Беларусь «О внесении допол-
нений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по во-
просам охраны археологических объектов и археологических арте-
фактов». 

13 красавіка 2016 г. сумесна з Цэнтральнай навуковай 
бібліятэкай імя Я. Коласа НАН Беларусі праведзена прэзентацыя ка-
лектыўнай манаграфіі «Славяне на территории Беларуси в догосу-
дарственный период». 

14 красавіка 2016 г. на базе Інстытута гісторыі адбылася Сесія 
Агульнага сходу Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН 
Беларусі, на якой былі абмеркаваны вынікі навуковай і фінансава-
гаспадарчай дзейнасці ў 2015 г., выкананне ДПНД на 2011 – 2015 гг. 
«Гісторыя, культура, грамадства, дзяржаўнасць». 

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

4 мая 2016 г. у Мінску сумесна з Прадстаўніцтвам Рассупрацо-
ўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь, Беларускім дзяржаўным педагагіч-
ным універсітэтам імя Максіма Танка, упраўленнем адукацыі 
адміністрацыі Маскоўскага раѐна Мінска і гімназіяй № 174 г. Мінска 
праведзена IX Міжнародная маладзѐжная навукова-практычная кан-
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ферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна 1941 – 1945 гадоў у гістарычнай 
памяці народа». 

12–13 мая 2016 г. у Інстытуце гісторыі праведзена Міжнарод-
ная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных 
даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2015 годзе». 

20 мая 2016 г. у Гальшанах сумесна з Ашмянскім раѐнным вы-
канаўчым камітэтам праведзена VIІ Міжнародная навукова-
практычная канферэнцыя «Гальшанскія чытанні»: «Ашмяншчына – 
рэгіянальныя асаблівасці развіцця X – XX стст.». 

23 мая 2016 г. у Гродна сумесна з Гродзенскім дзяржаўным 
універсітэтам імя Янкі Купалы і Гродзенскім дзяржаўным музеем 
гісторыі рэлігіі адбылася прэзентацыя манаграфіі «Канфесійны фак-
тар у сацыяльным развіцці Беларусі (канец XVIII – пачатак XX ст.)». 

1 чэрвеня 2016 г. у Інстытуце гісторыі сумесна з культурным 
прадстаўніцтвам пасольства Ісламскай Рэспублікі Іран у Рэспубліцы 
Беларусь праведзены Міжнародны круглы стол «Інтэлектуальная 
спадчына Імама Хамейні ў дыскурсе гісторыі і геапалітыкі». 

2–3 чэрвеня 2016 г. у Крэва сумесна са Смаргоньскім раѐнным 
выканаўчым камітэтам і мясцовым дабрачынным фондам «Крэўскі 
замак» праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 
«Крэўскія чытанні: гісторыя, археалогія, культурная спадчына 
Крэва». 

21–22 чэрвеня 2016 г. у Брэсце сумесна з Брэсцкім абласным 
выканаўчым камітэтам, Брэсцкім гарадскім выканаўчым камітэтам, 
Брэсцкім дзяржаўным універсітэтам імя А.С. Пушкіна, Мемарыяль-
ным комплексам «Брэсцкая крэпасць-герой», Міністэрствам абароны 
Рэспублікі Беларусь, Ваеннай акадэміяй Рэспублікі Беларусь, НДІ 
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь праведзена Міжнародная наву-
ковая канферэнцыя «Беларусь у агні 1941 года (да 75-годдзю пачатку 
Вялікай Айчыннай вайны)». 

26 жніўня 2016 г. у Нясвіжы сумесна з Міжнародным 
дзяржаўным экалагічным інстытутам імя А.Д. Сахарава Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, Нясвіжскім раѐнным выканаўчым 
камітэтам, Нясвіжскім раѐнным саветам дэпутатаў, Рыма-каталіцкім 
касцѐлам у Беларусі праведзена навукова-практычная канферэнцыя 
«Беларусь, Нясвіжскі край і Эдвард Вайніловіч». 

2 верасня 2016 г. у Свіслачы сумесна са Свіслацкім раѐнным 
выканаўчым камітэтам, Беларускім дзяржаўным ўніверсітэтам куль-
туры і мастацтваў праведзена навукова-практычная канферэнцыя 
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«VI Тышкевіцкія чытанні: гісторыка-культурная спадчына Свіслац-
кага краю (да 760-годдзя горада Свіслач)». 

8–10 верасня 2016 г. у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі су-
месна з Польскім інстытутам у Мінску праведзена Міжнародная 
навуковая канферэнцыя «Сапегі: асобы, кар’еры, маѐнткі». 

22 верасня 2016 г. у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі сумесна 
з Беларускім грамадскім аб’яднаннем экскурсаводаў і гідаў-
перакладчыкаў праведзена навукова-практычная канферэнцыя 
«Экскурсійна-пазнавальны турызм як важны фактар прапаганды і 
развіцця нацыянальнай культуры» 

29 верасня 2016 г. у Інстытуце Расіі, Усходняй Еўропы і 
Цэнтральнай Азіі Кітайскай акадэміі грамадскіх навук адбылася 
прэзентацыя кнігі «Беларусь: страницы истории» (Пекин: Академия 
общественных наук, 2016), выдадзенай на кітайскай мове. У 
прэзентацыі прынялі ўдзел Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі 
У.Р. Гусакоў, пасол Беларусі ў Кітаі К.В Руды, дырэктар Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі В.В. Даніловіч, прадстаўнікі дыпламатычнага 
корпуса, вучоныя.  

20–21 кастрычніка 2016 г. у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі 
сумесна з гістарычнымі факультэтамі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта і Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта 
імя Максіма Танка праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя 
«Метадалогія даследавання гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, 
перспектывы». 

27 кастрычніка 2016 г. у Стоўбцах сумесна са Стаўбцоўскім 
раѐнным выканаўчым камітэтам праведзена навукова-практычная 
канферэнцыя «Стаўбцоўшчына – гісторыка-культурная спадчына 
Наднѐманскага рэгіѐна». 
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Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуко-

вых даследаванняў на 2016–2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццѐ беларус-

кага грамадства» (навуковы кіраўнік – член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар 

гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя) падпраграмы № 1 «Гісторыя і куль-

тура» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.В. Даніловіч) 
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ВЫДАННІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ 

ПА АРХЕАЛАГІЧНАЙ ТЭМАТЫЦЫ 
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