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АРГКАМІТЭТ 

Міжнароднай канферэнцыі “Шляхта Вялікага Княства Літоўскага: палітычныя 
інтарэсы і сацыяльная актыўнасць” (да 60-годдзя з дня нараджэння  

Паўла Алегавіча Лойкі) 
 

Старшыня 

Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч, дэкан гістарычнага факультэта БДУ, доктар 
гістарычных навук, прафесар 

Сустаршыні 

Брыгадзін Пётр Іванавіч, дырэктар Інстытута бізнэса БДУ, доктар гістарычных 
навук, прафесар 

Голубеў Валянцін Фёдаравіч, загадчык Цэнтра спецыяльных гістарычных навук і 
антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар 

Мірановіч Антон Васільевіч, Інстытут гісторыі і палітычных навукБеластоцкага 
ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар 

Сябры Аргкамітэта 

Казакоў Юрый Леанідавіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і 
сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Клёцкіна Вольга Сяргееўна, загадчык аддзела міжнародных выставаў 
Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных навук 

Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі 
старажытнага часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт 

Прохараў Андрэй Аркадзьевіч, намеснік дэкана па адукацыйным інавацыям і 
міжнароднаму супрацоўніцтву гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт 

Сосна Уладзімір Аркадзьевіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу 
і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Шніп Макар Аляксандравіч, дырэктар Ліцэя БДУ, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт 

Адказны сакратар 

Любы Андрэй Уладзіміравіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і 
сярэдніх вякоў БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт  



ПЛАН РАБОТЫ КАНФЕРЭНЦЫІ 
 

7 чэрвеня 2018 г. (чацвер) 
 

9:00-10:00 – рэгістрацыя ўдзельнікаў (аўд. №3) 
 
10:00-12:00 – Пленарнае пасяджэнне (аўд. №45 – Аўдыторыя імя Ул. Пічэты) 
 
12:00-13:00 – Абед 
 
13:00-17:40 – секцыйныя пасяджэнні  
(секцыя 1 у аўд. №45 і секцыя 2 у аўд. №23) 
 
15:30-16:00 – перапынак на каву (аўд. №3) 
 
 

8 чэрвеня 2018 г. (пятніца) 
 

10:00-14:00 – секцыйныя пасяджэнні 
(секцыя 3 у аўд. №45 і секцыя 4 у аўд. №23) 
 
11:30-12:00 – перапынак на каву (аўд. №3) 
 
14:00 – падвядзенне вынікаў Канферэнцыі (Аўдыторыя імя Ул. Пічэты) 
 
15:00 – экскурсія ў Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь і  
Музей гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
 

  



 
 

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ 
 

Уступнае слова – Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч, дэкан гістарычнага 
факультэта, доктар гістарычных навук, прафесар 
 
Шупляк Пётр Аляксеевіч, прафесар кафедры гісторыі новага і навейшага часу 
гістарычнага факультэта БДУ, доктар гістарычных навук, прафесар 
 
Яноўскі Алег Антонавіч, загадчык кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 
факультэта БДУ, кандыдат гістарычных навук, прафесар 
 
Голубеў Валянцін Фёдаравіч, загадчык Цэнтра спецыяльных гістарычных 
навук і антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных 
навук, прафесар 
 
Лойка Аляксандр Іванавіч, загадчык кафедры фiласофскiх вучэнняў 
Беларускага  нацыянальнага  тэхнічнага ўніверсітэта, доктар фiласофскiх навук, 
прафесар 

Роля шляхты ў фармiраваннi нацыянальнай фiласофii Льва Сапегі (на 
выснове твораў П.А. Лойкi) 

  
Цемушаў Сцяпан Мікалаевіч, дацэнт кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 
факультэта БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Павел Алегавіч Лойка – аўтар падручнікаў па гісторыі Беларусі для сярэдняй 
школы 

 
Любы Андрэй Уладзіміравіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага 
часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт 

Беларуская гістарыяграфія Вялікага Княства Літоўскага на мяжы ХХ і 
ХХІ ст.: стан, страты і здабыткі 

 
  



 
 
Секцыя 1. АСОБА П.А. ЛОЙКІ (1958–2010) І ДАСЛЕДАВАННЕ ШЛЯХТЫ 

ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА Ў КАНЦЫ ХХ – ПАЧАТКУ 
ХХІ СТ. 

 
Мадэратары секцыі – Ю.Л. Казакоў і А.В. Дземідовіч  

 
Казакоў Юрый Леанідавіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх 
вякоў гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Павел Алегавіч Лойка – арганізатар кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і 
сярэдніх вякоў і ўдзельнік яе развіцця 

 
Дземiдовiч Алена Васiльеўна, дацэнт кафедры мiжнародных адносiн факультэта 
міжнародных адносін БДУ, кандыдат гiстарычных навук  

Павел Лойка: Настаўнiк. Чалавек. Асоба 
 
Вабішчэвіч Віктар Васілевіч, настаўнік сярэдняй школы № 1 г. Давыд-Гарадка Столінскага 
раёна Брэсцкай вобласці, выдатнік адукацыі 

Павел Лойка як аўтар вучэбных дапаможнікаў па гісторыі Беларусі 
 
Сосна Уладзімір Аркадзьевіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і 
сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт  

Беларускія сяляне і шляхта ў даследаваннях Паўла Лойкі 
 
Кісялёў Аляксандр Васільевіч, старшы выкладчык кафедры сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі 

Навуковы кіраўнік – Павел Алегавіч Лойка 
 
Казакоў Леанід Юр’евіч, старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага 
часу гістарычнага факультэта БДУ 

Павел Лойка як даследчык аграрнай гісторыі Беларусі 
 
Дзянісава Алена Рыгораўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і 
сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Павел Алегавіч Лойка. Асобныя старонкі біяграфіі 
 
Шніп Макар Аляксандравіч, дырэктар Ліцэя БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Школьны падручнік па гісторыі Беларусі: чаканні складальніка і ўяўленні настаўніка 
 
Ганчарэнка Сяргей Аляксандравіч,выкладчык кафедры гісторыі Беларусі старажытнага 
часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта БДУ 

Структура шлюбаў сенатарскіх родаў ВКЛ у апошняй трэці XVI - пачатку XVII ст. 
 



Дзярновіч Алег Іванавіч, старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра ўсеагульнай гісторыі і 
міжнародных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт  

“Дыярхія” ў ВКЛ XIII – пачатак XV ст.: сістэма кіравання ці родавы інстытут? 
 
Чаропка Станіслаў Аляксандравіч, загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі Гомельскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, кандыдат гістарычных навук, дацэнт  

Казацка-сялянская вайна 1648-1651 гг.: эвалюцыя ацэнкі характару падзей 
 
Белазаровіч Віктар Аляксандравіч, намеснік дэкана факультэта гісторыі, камунікацыі і 
турызма Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт  

Мемуары Міхала Казіміра Радзівіла (Рыбанькі) як крыніца па сацыяльна-эканамічнай 
гісторыі Беларусі 

 
Кадзіра Уладзіслаў Мікалаевіч, намеснік дэкана гістарычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Барщина как основная повинность крестьян на белорусских землях во второй половине 
XVI– первой трети XVII в.: историография и источники 

 
Казлоўская Наталля Уладзіміраўна, загадчык кафедры сацыялогіі і спецыяльных 
сацыялагічных дысцыплін Гродзенскага дзяржаўнага ўнівесрітэта імя Я. Купалы, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт 

Шляхта ВКЛ в современной белорусской и польской историографии: сопоставительный 
аспект 

 
Захаркевіч Сцяпан Артуравіч, дацэнт кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў 
гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Вывучэнне гісторыі і культуры Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай у 
беларускай этналогіі 

 
Лугаўцова Святлана Леанідаўна,дацэнт кафедры гісторыі Расіі гістарычнага факультэта 
БДУ, кандыдыт гістарычных навук, дацэнт 

Мабільнасць беларуской шляхты на мяжы XVIII-ХIX ст. 

 
  



 
 
Секцыя 2. ПАЛІТЫЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ПРАДСТАЎНІКОЎ ЗНАЦІ 

ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА : АД БІЯГРАФІСТЫКІ ДА 
ПРАСАПАГРАФІІ 

 
Мадэратары секцыі – У.А. Падалінскі і А.І. Шаланда 

 
Юркевіч Зміцер Юр’евіч,старшыня Арт-суполкі імя Тадэвуша Рэйтана  

Тадэвуш Рэйтан, пасол ад Наваградскага ваяводства ВКЛ на Надзвычайны сойм 1773-
1775 гг. Нарыс жыцця і палітычнай дзейнасці 
 

Скеп’ян Анастасія Анатольеўна, старшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі 
Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт  

Адзін тыдзень з жыцця намесніка магнацкага маёнтка 
 
Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і 
сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Сацыяльная актыўнасць скарбнага ВКЛ Лукаша Мамоніча (1585–1606 гг.) 
 
Чарняўскі Фёдар Віктаравіч, кандыдат тэхнічных навук 

Радавод шляхецкага роду Слушкаў у канцы XV–XVI ст. 
 

Дзем’ян Павел Леанідавіч, магістрант гістарычнага факультэта БДУ 
Некалькі заўваг да біяграфіі «беларускага палкоўніка» Канстанціна Юр'евіча Паклонскага 

 
Верамееў Сяргей Фёдаравіч, дацэнт кафедры гісторыі славян і спецыяльных гістарычных 
дысцыплін Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны., кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт  

Асоба і дзейнасць мітрапаліта Язэпа Руцкага ў гістарыяграфіі 
 
Давыдава Анастасія Уладзіміраўна, выкладчык кафедры класічнай філалогіі; аспірант 
кафедры гісторыі беларускай літаратуры філалагічнага факультэта БДУ 

“Ліст” Гальяша Пельгрымоўскага да Фёдара Скуміна-Тышкевіча: карэляцыя рэальнай і 
сімвалічнай улады 

 
Якубаў Віктар Уладзіміравіч, дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін 
Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт  

Квіты Льва Сапегі як крыніца па фармаванні кліенцкай сеткі магната 
 
Іванова Людміла Сяргееўна, галоўны архівіст Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі 

Удзел шляхты Вялікага Княства Літоўскага ў Рэфармацыі 
 



Булаты Павал Юр’евіч, аспірант кафедры гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі 
Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы 

Уладары Ляхавіцкага графства: Хадкевічы, Сапегі, Масальскія 
 
Hanna Mazheika, Doctoral candidate, University of Aberdeen. 

Traitors or saviours? Janusz and Bogusław Radziwiłł and the seventeenth century prophecies 
and fake news 

 
Баранава Ала Савічна, дацэнт кафедры педагогікі Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага 
ўніверсітэта, кандыдат педагагічных навук, дацэнт 

Влияние выдающихся педагогов ВКЛ на развитие центрально-европейских тенденций 
развития науки и просвещения 

 
Заблоцкая Таццяна Міхайлаўна, аспірант кафедры гісторыка-культурнай спадчыны 
Беларусі Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы 

Выпускнікі піярскіх калегіўмаў: калектыўны партрэт 

 
  



 

 

Секцыя 3. ГЕНЕЗІС ПРАВАВОГА СТАНОВІШЧА І САЦЫЯЛЬНЫЯ 
ПРАЦЭСЫ Ў ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ XV – XVIIIСТ. 

 
Мадэратары секцыі –Ф. Валяньскі  і А.А. Любая 

 
Галубовіч Віталь Уладзіміравіч, дацэнт кафедры грамадскіх навук Гродзенскага 
дзяржаўнага аграрнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт  

Стаўленне шляхты Вялікага Княства Літоўскага да інстытута манархіі ў час праўлення 
Уладзіслава Вазы (1633–1648 гг.) 

 
Любая Алёна Аляксандраўна, загадчык кафедры гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі 
Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, кандыдыт гістарычных навук, дацэнт 

Праблема сацыяльнага статуса набілітаваных татар ВКЛ на прыкладзе дзейнасці 
татарскіх талмачоў і пісараў Гаспадарскай Канцэлярыі 

 
Дзербіна Галіна Вячаславаўна, старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў 
беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт 

Асаблівасці фарміравання прынцыпа панавання права («ruleoflaw») у прававой сістэме 
Вялікага Княства Літоўскага XV-XVI ст. і правасуб’ектнасць шляхты 

 
Валяньскі Філіп (WolańskiFilip), прафесар кафедры польскай і ўсеагульнай гісторыі XVI–
XVIII ст. Вроцлаўскага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар (Uniwersytet 
Wrocławski, Zakład Historii Polski i Powszechnej XVI–XVIII wieku. Prof., dr.hab.) 

Podróże elit Wielkiego Księstwa Litewskiego po Europie w XVII i XVIII w., jako źródło transferu 
kulturowego 

 
Голубеў Вялянцін Федаравіч, загадчык Цэнтра спецыяльных гістарычных навук і 
антрапалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар  

Уладанне Смаляны ў першай палове XVIII ст. : сведчанні інвентарных апісанняў 
 
Аляхновіч Рагнеда Анатольеўна, навуковы супрацоўнік аддзела крыніцазнаўства і 
археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

Абавязак супраць пачуццяў: да пытання заключэння шлюба шляхтай у XV–XVI ст. 
 
Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук 

Інвентар маёнтка Пачапава Навагрудскага ваяводства 1619 г.: асаблівасці зместа і 
афармлення 

 
Радаман Андрэй Аляксандравіч,даследчык 

Род Бакаў у Новагародскім павеце ВКЛ у другой палове XVI – першай трэці XVII ст. 



Пашкевіч Уладзімір Іванавіч, навуковы супрацоўнік аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі 
Інстытут гісторыі НАН Беларусі 

Рэестр шляхты Смаленскага ваяводства 1633 г.: крыніцазнаўчы патэнцыял 
 
Шаланда Аляксей Іванавіч, загадчык аддзела генеалогіі, геральдыкі і нумізматыкі 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт  

Радавод Дарагастайскіх паводле выпісаў з кніг Галоўнага трыбунала ВКЛ віленскай 
кадэнцыі 1628 г. 

 
Безмацерных Дар’я Аляксандраўна, навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага 
архіва Беларусі; аспірант кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў 
гістарычнага факультэта БДУ 

Сацыяльна-палітычнае жыццё шляхты Браслаўскага павета ў пачатку XVII ст. праз 
аналіз асабістых подпісаў 

 
Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, дацэнт кафедры паліталогіі Беларускага дзяржаўнага 
эканамічнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт  

Пазіцыя шляхты ВКЛ адносна падаткаў і падатка абкладання ў час Вялікага сейма 1788–
1792 гг. (паводле матэрыялаў ваяводскіх і павятовых сеймікаў) 

 
Аніпяркоў Вадзім Вадзімавіч, старшы навуковы супрацоўнік аддзела крыніцазнаўства і 
археаграфіі Інстытут гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Шляхта – удзельнікі канфедэрацкіх саюзаў 1792 г. у Вялікім Княстве Літоўскім 
 
Сцебурака Анатоль Мікалаевіч, дацэнт кафедры бізнэс-камунікацыі Інстытута бізнэса 
БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Эвалюцыя стану зямян ў маёнтку Агінскіх Ганута ў XVII–XVIIIcт. 
 
Глінскі Яўген Станіслававіч, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага 
архіва Беларусі. 

Зямянская супольнасць Капыльскага княства ў XVII–XVIII ст. 
 
Грыбко Ірына Леанідаўна, старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі старажытнага 
часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта БДУ 

Гарадскія абывацелі і гарадское кіраванне Віцебска ў канцы XVIII ст. 
 
Яраш Аляксандр Вячаслававіч, старшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гісторыка-
культурнага музея-запаведніка “Нясвіж”; аспірант кафедры гісторыка-культурнай спадчыны 
Беларусі Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы 

Вайскова-служылае насельніцтва Карэліцкага ключа Радзівілаў у XVIII ст. 

 
  



 
 
Секцыя 4. ЦЭНТР І ПЕРЭФЕРЫЯ Ў ГІСТАРЫЧНЫМ НАРАТЫВЕ 

ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 
 
Мадэратары секцыі –А.М. Латушкін і В.С. Клёцкіна 

 
Некрашэвіч-Кароткая Жанна Вацлаваўна, прафесар кафедры гісторыі беларускай 
літаратуры філалагічнага факультэта БДУ, доктар філалагічных навук  

Мастацкая выява старашляхецкай Белай Русі ў аповесці Вайніслава Казіміра Савіча-
Заблоцкага “Полацкая шляхта” (1885) 

 
Жлутка Аляксандр Анатольевіч, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела крыніцазнаўства і 
гістарыяграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук  

Падуанскі перыяд біяграфіі Францыска Скарыны ў дакументальных крыніцах 
 
Латушкін Андрэй Мікалаевіч, дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістарычнага факультэта 
БДУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Феномен захоўвання дзяржаўных актаў ВКЛ у складзе магнацкіх архіваў 
 

Рыбчонак Сяргей Аляксандравіч, старшы навуковы супрацоўнік аддзела генеалогіі, 
геральдыкі і нумізматыкі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт  

Дакументы па генеалогіі шляхты ВКЛ са збораў графа Канстанціна Ажароўскага 
 

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч, загадчык кафедры сацыяльна-гуманітарных навук і 
ўстойлівага развіцця БДУ; Волкаў Мікалай Аляксандравіч, старшы навуковы супрацоўнік 
аддзела гісторыі Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук  

Мядзельскі замак – прыватнаўласніцкая і каралеўская рэзідэнцыя: гісторыя і 
перспектывы даследаванняў 

 

Стахно Ніна Валер'еўна, аспірант кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх 
вякоў гістарычнага факультэта БДУ 

Шляхціц у люстэрку панегірычнай літаратуры 
 
Клёцкіна Вольга Сяргееўна, загадчык аддзела міжнародных выставаў Нацыянальнага 
мастацкага музея Рэспублікі Беларусь; дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу 
і сярэдніх вякоў БДУ, кандыдат гістарычных навук  

Мастацтва як сацыяльны ліфт: прыклад тэатра Радзівілаў 
 
 



Баравы Павел (BorowyPaweł) аспірант кафедры польскай і ўсеагульнай гісторыі XVI–XVIII 
ст. Вроцлаўскага ўніверсітэта (Uniwersytet Wrocławski, Zakład Historii Polski i Powszechnej 
XVI–XVIII wieku) 

Czas i przestrzeń mityczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w historiografii Rzeczypospolitej 
 
Новаш Вольга Валер’еўна, метадыст аддзела аспірантуры; аспірант кафедры гісторыка-
культурнай спадчыны Беларусі Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы 

Устав Эдукационной комиссии, как правовая основа реформы образования 
 
Казакоў Аляксандр Уладзіміравіч, старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі і 
паліталогіі Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 
навук 

Лакальны варыянт пяхотнай “рэвалюцыі”: войска Вялікага Княства Літоўскага ў 
пачатку XVI ст. 

 
Скварчэўскі Дзмітрый Вячаслававіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага 
часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат гістарычных навук 
“Пчаліны кароль”: да пытання пра паходжанне і семантыку тытулатуры легендарнага 
ўладара Прусіі і Літвы 
 
Емельянаў Сяргей Пятровіч, даследчык 

Замах Рагнеды на Уладзіміра. Сюжэт жаночай помсты ў паўночнаеўрапейскім 
культурным кантэксце ранняга Высокага Сярэднявечча 

 
Крыцук Раман Іванавіч, навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага музея 
Рэспублікі Беларусь, аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі  

Ціт Лівій Бараціні (1617–1682). Гістарычны партрэт 
 
Харык Арцём Аляксандравіч, студэнт гістарычнага факультэта БДУ 

К вопросу о влиянии эсхатологических воззрений на жизнь в ВКЛ XV – XVI вв. 
 
Кутавая Ксенія Аляксандраўна, магістрант гістарычнага факультэта БДУ 

Чудотворные иконы Божией Матери XV–XVIII вв. и их место в культуре ВКЛ 
 

Берестовой Глеб Андреевіч, студэнт гістарычнага факультэта БДУ 
Выкарыстанне агульназемскіх прывілеяў у грамадстве ВКЛ: стратэгіі ды іх рэалізацыя 
(на прыкладзе прывілея 1447 г.) 

 
Карэтка Дар’я Віктараўна, магістрант гістарычнага факультэта БДУ 

Шляхта Беларусі ў войсках Напалеона ў кампаніі 1812 года 

 
  



ДЛЯ ЗАПІСАЎ 
  



ДЛЯ АДРАСОЎ І КАНТАКТНЫХ ДАДЗЕНЫХ 



  



 

 

 

 

 

 

 

 


