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Пасяджэнне Круглага стала: 10.00 – 14.00 
Рэгламент – выступленне 15 хвілін 

 
 

Прывітальнае слова да ўдзельнікаў Круглага стала  
 
дэкан Гістарычнага факультэта, доктар гістарычных навук, прафесар 
Аляксандр Генадзьевіч КАХАНОЎСКІ 
загадчык кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў, 
доктар гістарычных навук, прафесар Пётр Іванавіч БРЫГАДЗІН 

 
 

Паведамленні : 
 
ДЗЯНІСАВА Алена Рыгораўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі 
старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт;  
СОСНА Уладзімір Аркадзевіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі 
старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт 
“Аляксандр Пятровіч Ігнаценка: навуковец педагог асоба” 
 
КАЗАКОЎ Юрый Леанідавіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі 
старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт.  
“Выкладчык Аляксандр Пятровіч Ігнаценка” 
 
ЛЮБЫ Андрэй Уладзіміравіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі 
старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт. 
“Мітрафан Доўнар-Запольскі і даследаванне гісторыі Вялікага Княства 
Літоўскага эпохі Ягелонаў” 
 
ГРЫБКО Ірына Леанідаўна, старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі 
старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ 
“Дзейнасць М.В. Доўнар-Запольскага ў Менску” 
 



ПАДАЛІНСКІ Уладзімір Аляксеевіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі 
старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт.  
“Падатковы квіт уладання Чарэя (1602) як крыніца па сацыяльна-
эканамічнай гісторыі паўночна-ўсходняй Беларусі пачатку XVII ст.” 
 
ЛЮБАЯ Алёна Аляксандраўна, дацэнт кафедры гісторыка-культурнай 
спадчыны Беларусі Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, кандыдат 
гістарычных навук. 
“Рэвізія татарскіх маёнткаў 1631 г. як крыніца па сацыяльна-
эканамічнай гісторыі татарскай супольнасці ВКЛ першай паловы 
XVIIст.” 
 
КАХНОВІЧ  Віктар Адамавіч, дацэнт кафедры гісторыі Расіі БДУ, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт 
“Вытокі аграрнай рэформы сярярэдзіны XVI ст. у працах М.В. Доўнар-
Запольскага” 
 
ЛУГАЎЦОВА Святлана Леанідаўна, дацэнт кафедры гісторыі Расіі БДУ, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
“Да пытання аб землеўладанні і землекарыстанні беларускай шляхты на 
рубяжы XVIII i XIX ст.” 
 
КЛЁЦКІНА Вольга Сяргееўна, кандыдат гістарычных навук, загадчык 
сектара міжнародных выстаў выставачнага аддзела Нацыянальнага 
мастацкага музея Рэспублікі Беларусь 
“Святы ў Радзівілаўскім Нясвіжы XVIII ст.” 
 
СТАХНО Ніна Віктараўна, аспірант кафедры гісторыі Беларусі старажытнага 
часу і сярэдніх вякоў БДУ 
“Pompa funeblis Sarmaticus: пахаванне Ганны з Сангушкаў Радзівіл як 
прыклад сармацкіх урачыстасцяў” 
 
ГАНЧАРЭНКА Сяргей Аляксандравіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі 
старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ 
“Landed wealth in the Grand Duchy of Lithuania: the economic affairs of 
Prince Nicholas Christopher Radziwill" М. Сякерскага як забыты ўзор 
даследавання магнацкага землеўладання ў Вялікім Княстве Літоўскім” 
 



 
БЕЗМАЦЕРНЫХ Дар’я Аляксандраўна, аспірант кафедры гісторыі Беларусі 
старажытнага часу і сярэдніх вякоў БДУ 
“Земскі суд як праяўленне шляхецкага права ў Вялікім Княстве 
Літоўскім на прыкладзе дзейнасці Браслаўскага земскага суда ў пачатку 
XVII ст.” 
 
Булаты Павел Юр’евіч, аспірант кафедры гісторыка-культурнай спадчыны 
Беларусі РІВШ 
“Каланiзацыя Ляхавiцкага графства ў канцы XVI – пачатку XVII ст.” 
 

*** 
13:30 – 14:00 – Дыскусія і падвядзенне вынікаў Круглага стала 
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