
 

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ  

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ  

КАФЕДРА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ НОВАГА І НАВЕЙШАГА ЧАСУ 

 

 

 
  

П Р А Г Р А М А  
Міжнароднай навуковай канферэнцыі  

БЕЛАРУСЬ У ЭПОХУ ГЕАПАЛІТЫЧНЫХ І 

САЦЫЯЛЬНЫХ ЗРУХАЎ НОВАГА І НАВЕЙШАГА ЧАСУ, 

прысвечанай 25-годдзю кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта БДУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Мінск, 22 лістапада 2019 г. 



3 

ПРАГРАМНЫ КАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ 

Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч (старшыня) – дэкан гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, 

прафесар. 

Брыгадзін Пётр Іванавіч – дырэктар Інстытута бізнесу Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар 

Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч – намеснік дэкана па вучэбнай рабоце і 

адукацыйных інавацыях, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага 

часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт. 

Гужалоўскі Аляксандр Аляксандравіч – прафесар кафедры этналогіі, 

музеялогіі і гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар. 

Шубрт Іржы – загадчык кафедры гістарычнай сацыялогіі факультэта 

гуманітарных даследаванняў Карлава ўніверсітэта ў Празе, доктар філасофіі, 

дацэнт. 

Макарэвіч Віталь Сяргеевіч – загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Малюгін Алег Іванавіч – намеснік дэкана па навуковай рабоце і міжнароднаму 

супрацоўніцтву, дацэнт кафедры гісторыі старажытнага часу і сярэдніх вякоў 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт. 

Мірановіч Яўген Васільевіч – загадчык кафедры міжнародных адносін 

факультэта гісторыі і міжнародных адносін Універсітэта ў Беластоку, доктар 

габіталяваны, прафесар. 

Ходзін Сяргей Мікалаевіч – прафесар кафедры крыніцазнаўства гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, 

прафесар. 

Яноўскі Алег Антонавіч – загадчык кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, 

прафесар. 
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ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ 

22 лістапада 2019 г. 

09.00 – 10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі (вул. Чырвонаармейская, 6, 

4 паверх). 

10.00 – 10.15 Адкрыццё канферэнцыі (вул. Чырвонаармейская, 6, аўд.45) 

10.15 – 11.30 Пленарнае пасяджэнне (вул. Чырвонаармейская, 6, аўд.45) 

11.30 – 11.45 Кава-брэйк  (вул. Чырвонаармейская, 6, аўд.42) 

11.45 – 13.00 Пленарнае пасяджэнне (вул. Чырвонаармейская, 6, аўд.45) 

13.00 – 14.00 Перапынак на абед 

14.00 – 17.00 Праца секцый (вул. Чырвонаармейская, 6): 

Секцыя 1. Традыцыі і навацыі ў даследаванні і вывучэнні гісторыі Беларусі 

(вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 44). 

Секцыя 2. Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі 

ў канцы XVIII – пачатку XX ст. (вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 45). 

Секцыя 3. Лёсы Беларусі ў гады войнаў XX ст. (вул. Чырвонаармейская, 6, 

аўд. 23). 

Секцыя 4. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці і беларускі соцыўм у навейшы 

перыяд гісторыі (вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 33). 

 

 

 

 

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ: 

даклад на пленарным пасяджэнні – да 20 хвілін 

даклад на секцыях – да 10 хвілін 
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АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ  

(вул. Чырвонаармейская, 6, ауд.45) 

Прывітальнае слова дэкана гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, доктара гістарычных навук, прафесара, загадчыка кафедры 

гісторыі Беларусі новага і навейшага часу (1999–2017 гг.) Каханоўскага 

Аляксандра Генадзьевіча. 

Прывітальнае слова дырэктара Інстытута бізнеса Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, доктара гістарычных навук, прафесара, загадчыка кафедры 

гісторыі Беларусі новага і навейшага часу (1994–1999 гг.) Брыгадзіна Пятра 

Іванавіча. 

 

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ 

(вул. Чырвонаармейская, 6, ауд.45) 

Яноўскі Алег Антонавіч, загадчык кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, прафесар (Мінск, Беларусь) – Інстытуцыянальнае афармленне 
вывучэння і выкладання гісторыі Беларусі ў Беларускім дзяржаўным 
універсітэце (1921 – 1991 гг.). 

Шубрт Иржи, заведующий кафедрой исторической социологии факультета 

гуманитарных исследований Карлова университета в Праге, доктор 

философии, доцент (Прага, Чехия) – Теоретические и методологические 

проблемы исследования народной памяти. 

Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч, дэкан гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар – 

Традыцыі вывучэння гісторыі Беларусі новага і навейшага часу ў Беларускім 
дзяржаўным універсітэце. 

Мірановіч Яўген Васільевіч, загадчык кафедры міжнародных адносін 

факультэта гісторыі і міжнародных адносін Універсітэта ў Беластоку, доктар 

габіталяваны, прафесар (Беласток, Польшча) – Месца Беларусі ў планах 
удзельнікаў вайны 1939–1944 гг. 

Тарасенкова Татьяна Ивановна, директор Государственного архива новейшей 

истории Смоленской области, кандидат исторических наук, доцент (Смоленск, 

Россия) – Становление белорусской советской государственности в 

воспоминаниях участников событий (по материалам Государственного 
архива новейшей истории Смоленской области). 

Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь) – 
Перспектыўныя напрамкі ў даследаванні гісторыі Беларусі канца XVIII–

XXI ст. 
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СЕКЦЫЯ 1. 
ТРАДЫЦЫІ І НАВАЦЫІ Ў ДАСЛЕДАВАННІ І ВЫВУЧЭННІ 

ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ 
(вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 44) 

Мадэратары: 

Захаркевіч Сцяпан Артуравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч, кандыдат гістарычных навук 

 

Беляева Наталля Раманаўна, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства 
гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, 
Беларусь) – Персанальная гісторыя і яе крыніцы. 

Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага 
і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь) - 
Укараненне навуковых дасягненняў кафедры ў навучальны працэс БДУ (на 
прыкладзе дысцыпліны «Гісторыя прадпрымальніцтва ў Беларусі»). 

Джигило Владислав Павлович, студент 4 курса исторического факультета 
Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина (Брест, 
Беларусь) – SWOT-анализ союзного государства Республики Беларусь и 
Российской Федерации на основе политико-правовых документов. 

Захаркевич Степан Артурович, доцент кафедры этнологии, музеологии и 
истории искусств исторического факультета Белорусского государственного 
университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь) – 
«Город которого нет»: исследование городской культуры Беларуси в 
отечественной этнологии. 

Казакоў Леанід Юр’евіч, старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі новага 
і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта (Мінск, Беларусь) – Шляхецкі фальварак другой паловы XVI – 
пачатку XVII ст. у кантэксце даваеннай беларускай гістарыяграфіі. 

Канойка Аляксандр Уладзіміравіч, дактарант кафедры гісторыі Беларусі і 
славянскіх народаў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
педагагічнага ўніверсітэта ім. М. Танка, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Мінск, Беларусь) – Праблема верыфікацыі крыніц па гісторыі эканамічнага 
развіцця Беларусі ў 1772 – 1914 гг.: транспарт, гандаль, фінансы. 

Караленак Уладзімір Уладзіміравіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі 
новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, вучоны сакратар Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-
запаведніка «Нясвіж» (Нясвіж, Беларусь); Кірыленка Надзея Валер’еўна, 
дырэктар кампаніі па міжнароднай камунікацыі Ars Inter (Берлін, Германія) – 
Пытанні адмены прыгоннага права ў ліставанні князёў Радзівілаў. 
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Кахновіч Віктар Адамавіч, дацэнт кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 
наук, дацэнт (Мінск, Беларусь) – Адлюстраванне праблемы буйной 
землеўласнасці на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў беларускай гістарыяграфіі. 

Кащеев Андрей Владимирович, ученый секретарь ученого совета Академии 
Министерства внутренних дел, кандидат исторических наук (Минск, 
Беларусь) – Белорусская милиция в годы советской модернизации в 1929–
1939 гг.: проблемные вопросы исследования. 

Козік Любоў Антонаўна, дацэнт кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх славян 
гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь) – Паўсядзённае жыццё 
беларусаў у Польшчы ў міжваенны перыяд (на падставе ўспамінаў бежанцаў 
Першай сусветнай вайны). 

Купец Сергей Владиславович, заместитель начальника отдела кадровой 
работы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, аспирант 
кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени исторического 
факультета Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь) – 
Анализ системы государственного управления в области физической 
культуры, спорта и туризма в Республике Беларусь (1992–2015). 

Лисовская Татьяна Витальевна, заведующая кафедрой гуманитарных наук 
Брестского государственного технического университета, кандидат 
исторических наук, доцент (Брест, Беларусь) – Формирование системы 
враждебной сепарации в государственно-церковных отношениях БССР. 

Лізуноў Андрэй Іванавіч, студэнт магістратуры гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь) – Сялянскае 
паўстанне ў Дзісненскім і Браслаўскім паветах у чэрвені 1919 г.: новыя 
падыходы ў аналізе сацыяльнага канфлікту. 

Лісейчыкаў Дзяніс Васільевіч, намеснік дырэктара Нацыянальнага 
гістарычнага архіва Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск, 
Беларусь) – Маркеры Новага часу: папулярнасць імя Напалеон у XIX ст. на 
тэрыторыі беларуска-літоўскіх губерняў. 

Луцкіна Ксенія Алегаўна, спецыяльны карэспандэнт Нацыянальнай 
дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь (Мінск, Беларусь) – 
Папулярызацыя гістарычных ведаў у аўдыявізуальных сродках масавай 
інфармацыі. 

Матвейчык Дзмітрый Часлававіч, загадчык аддзела публікацый дакументаў 
Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, кандыдат гістарычных навук 
(Мінск, Беларусь) – Асноўныя тэндэнцыі і праблемы развіцця беларускай 
гістарыяграфіі гісторыі паўстання 1863–1864 гг. на сучасным этапе. 

Осипова Людмила Александровна, доцент кафедры истории Беларуси нового 
и новейшего времени исторического факультета Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, 
Беларусь) – Учебная дисциплина «Великая Отечественная война советского 
народа (в контексте Второй мировой войны)»: специфика преподавания на 
естественных факультетах Белорусского государственного университета.  
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Пецюкевіч Таццяна Уладзіміраўна, студэнтка магістратуры гістарычнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь) – 
Савецкая мадэль спажывання: ідэалогія і рэчаіснасць. 

Репин Виталий Валерьевич, доцент кафедры истории южных и западных 
славян исторического факультета Белорусского государственного 
университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 
Новая и новейшая история Беларуси в исследованиях чешских и словацких 
историков. 

Сілава Святлана Уладзіміраўна, загадчык кафедры сучасных тэхналогій 
даўніверсітэцкай адукацыі, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і 
спецыяльных гістарычных дысцыплін Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
ім. Я. Купалы, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь) – 
Метадалогія і методыка даследавання месца праваслаўнага прыхода ў 
гістарычнай прасторы Беларусі ў 40-60-я гады XX ст. 

Ходзін Сяргей Мікалаевіч, прафесар кафедры крыніцазнаўства 
гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар 
гістарычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь) – «Вялікі пералом» у 
Беларусі: трансфармацыя сялянскага жыцця ў 1929–1939 гг. 

Шимукович Сергей Фадеевич, докторант кафедры истории Беларуси нового и 
новейшего времени исторического факультета Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, 
Беларусь) – Процессы нациостроительства и проблема воспроизводства 
элит в белорусских губерниях в период «долгого XIX века». 

Шымак Алена Казіміраўна, старшы выкладчык кафедры гісторыі Расіі 
гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 
гістарычных наук (Мінск, Беларусь) – Забытыя імёны Беларусі: Альфрэд 
Ромер. 

Янковяк Міраслаў, навуковы супрацоўнік Інстытута славяназнаўства Акадэміі 
навук Чэшскай Рэспублікі, доктар філалогіі (Прага, Чэхія) – Фарміраванне 
ідэнтычнасці беларусаў Латвіі. 

Ярошук Глеб Олегович, студент магистратуры исторического факультета 
Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь) – 
Девиантное поведение маргинальных групп населения Беларуси во второй 
половине XIX – начале XX в. 
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СЕКЦЫЯ 2. 
САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫЯ 

ПРАЦЭСЫ Ў БЕЛАРУСІ Ў КАНЦЫ XVIII – ПАЧАТКУ XX СТ. 
(вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 45) 

Мадэратары: 

Маcкевіч Ганна Іванаўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Страленя Ганна Анатольеўна, кандыдат гістарычных навук 

Веремейчик Алина Евгеньевна, доцент кафедры истории Беларуси нового и 
новейшего времени исторического факультета Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, 
Беларусь) – Изменение правового статуса населения частновладельческих 
имений после включения белорусских земель в состав Российской империи (на 
примере Несвижской ординации князей Радзивиллов). 

Воднева Алена Віктараўна, аспірантка кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь) - 
Прапановы Ф. В. Булгарына па паляпшэнню эканамічнага стану заходніх 
губерняў Расійскай імперыі. 

Восович Сергей Михайлович, доцент кафедры гуманитарных наук Брестского 

государственного технического университета, кандидат исторических наук, 

доцент (Брест, Беларусь) – Деятельность Кирилло-Мефодиевского братства 

при церкви Минской духовной семинарии в 1885–1913 гг. 

Высоцкая Екатерина Игоревна, соискатель кафедры истории Беларуси нового 

и новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета (Минск, Беларусь) – Социальная ситуация на 
территории Беларуси в 1905–1907 гг. 

Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, дацэнт кафедры паліталогіі Беларускага 

дзяржаўнага эканамічнага універсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

(Мінск, Беларусь) – Мясцовыя органы палітычнай паліцыі Расійскай імперыі 
на тэрыторыі Беларусі ў 1826–1860 гг.: арганізацыйна–штатная структура, 

пытанні грашовага забеспячэння. 

Кароль Маргарыта Міхайлаўна, аспірантка кафедры гісторыі Беларусі новага 

і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

факультэта (Мінск, Беларусь) – Захаванне каталіцкай канфесійнай 
ідэнтычнасці пераведзеным у праваслаўе насельніцтвам (другая палова ХІХ – 
пачатак ХХ ст.): прыклад Валмянскай парафіі Мінскага павета. 

Карповіч Наталля Валяр’янаўна, старшы выкладчык кафедры гісторыі 

Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь) – Удзел праваслаўнага 

духавенства ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі ў другой палове XIX – 
пачатку XX ст. 
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Лебедзева Ірына Валянцінаўна, старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі 

новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта (Мінск, Беларусь) – Беларуская сям’я на мяжы XIX – XX 

стагоддзяў у сацыяльна-дэмаграфічным вымярэнні. 

Литвиновская Юлия Ивановна, доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

Белорусского государственного университета информатики и 

радиоэлектроники, кандидат исторических наук, доцент (Мінск, Беларусь) – 

Тэатральнае жыццё Беларусі ў XIX ст. 

Лішай Дзмітрый Уладзіміравіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта (Мінск, Беларусь) – Праблема самаідэнтыфікацыі дваран 

Мінскай губерні ў 1862–1863 гг. 

Луговцова Светлана Леонидовна, доцент кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь) – Ключевые аспекты 

формирования органов городского самоуправления Беларуси под властью 

Российской империи. 

Лудзіч Андрэй Раманавіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта (Мінск, Беларусь) – Этнаканфесійная структура павятовага 

чыноўніцтва на тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. 

Ляпешкін Яўген Мікалаевіч, саіскальнік кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта (Мінск, Беларусь) – Губернатары і асвета ў Беларусі ў другой 

палове ХІХ – пачатку ХХ ст. 

Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

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

Рэліктавыя групы насельніцтва Беларусі ў канцы XVIII – 30-я гг. XIX ст. 

Маскевіч Ганна Іванаўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

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

Трансфармацыя сацыяльнай структуры сельскай грамады Беларусі ў другой 

палове XIX ст. 

Маслоўскі Яўген Валер’евіч, саіскальнік кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта (Мінск, Беларусь) – Умовы жыцця і працы фабрычна-заводскіх 

рабочых у Беларусі ў пачатку XX ст. 
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Моторова Надежда Сергеевна, докторант кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, 

Беларусь) – Организация общественных работ на территории белорусских 

губерний во второй половине XIX – начале XX вв. 

Мурашко Александр Иванович, заместитель начальника кафедры теории и 

истории государства и права Академии Министерства внутренних дел, 

кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь) – Противодействие 
преступности со стороны жандармской полиции на железнодорожном 
транспорте Беларуси во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

Потрасава Алена Сяргееўна, старшы выкладчык кафедры сацыяльных 

камунікацый Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта (Полацк, Беларусь) – 

Замежнікі-перасяленцы ў беларускіх губернях у другой палове XIX – пачатку 

XX ст. 

Сенько Александра Игоревна, аспирантка кафедры истории Беларуси нового 
и новейшего времени исторического факультета Белорусского 
государственного университета (Минск, Беларусь) – Социально-
демографическое поведение населения Беларуси в условиях 
трансформационных изменений (1861 – 1914 гг.). 

Сидорова Светлана Олеговна, преподаватель кафедры гуманитарных наук 

Белорусской государственной академии связи (Минск, Беларусь) - 

Деятельность почтовых учреждений при железнодорожных станциях во 
второй половине XIX – начале XX вв. 

Сосна Уладзімір Аркадзьевіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага 

часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь) – 
Эвалюцыя сялянскіх саслоўных груп Беларусі пасля падзелаў Рэчы Паспалітай. 

Страленя Ганна Анатольеўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Мінск, Беларусь) – Сацыяльны 

склад земскіх начальнікаў як маркер урадавай палітыкі на тэрыторыі 
Беларусі. 

Теплова Валентина Анатольевна, доцент кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, 

Беларусь) – Репрессивные меры против униатского духовенства, не 

принявшего решений Полоцкого церковного собора 1839 г. 

Щерба Татьяна Николаевна, преподаватель кафедры истории Беларуси нового 

и новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета (Минск, Беларусь) – Приобретение почетного 
гражданства еврейским населением Беларуси (1832–1917 гг.).  



12 

СЕКЦЫЯ 3. 
ЛЁСЫ БЕЛАРУСІ Ў ГАДЫ ВОЙНАЎ XX СТ. 

(вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 23) 

Мадэратары: 

Максімчык Андрэй Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Волкава Вольга Віктараўна, кандыдат гістарычных навук 

Богданович Алексей Борисович, заведующий кафедрой гуманитарных наук 

Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, кандидат исторических 

наук, доцент (Минск, Беларусь) –  Борьба партизан Беларуси в годы Великой 
Отечественной войны (на примере деятельности В.Е. Лобанка). 

Бодрыкаў Яўгеній Аляксандравіч, студэнт магістратуры гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь) – 

Дэмакратычны краёвы цэнтр у лістападзе – снежні 1918 г. 

Бригадина Ольга Васильевна, доцент кафедры истории России исторического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент (Минск, Беларусь) – Стратегии поведения и 

способы выживания белорусского населения в условиях оккупации (1941–
1944). 

Волкава Вольга Віктараўна, метадыст Рэспубліканскага інстытута вышэйшай 

школы, кандыдат гістарычных навук (Мінск, Беларусь) – Стан лясной 
гаспадаркі акупіраваных тэрыторый Беларусі ў гады Першай сусветнай 

вайны. 

Говорушко Наталья Олеговна, соискатель кафедры истории Беларуси и 

славянских народов исторического факультета Белорусского 

государственного педагогического университета им. М. Танка (Минск, 

Беларусь) – Послевоенное восстановление городов БССР. 

Кандраценка Артур Сяргеевіч, аспірант кафедры паўднёвых і заходніх славян 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, 

Беларусь) – «Эвакуацыя» беларускага насельніцтва з тэрыторыі Польшчы ў 
БССР (1944–1946 гг.) 

Козак Кузьма Іванавіч, дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт (Мінск, Беларусь) – Партызанскі рух у Беларусі ў 1941–1944 гг.: 
формы і вынікі барацьбы. 

Коршук Владимир Константинович, профессор кафедры истории Беларуси 

нового и новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, доктор исторических наук, профессор 

(Минск, Беларусь) – Народная война против оккупантов в Беларуси (1941–
1944 гг.). 
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Кулинок Святослав Валентинович, заведующий отделом публикаций 
документов Национальной библиотеки Республики Беларусь, кандидат 
исторических наук (Минск, Беларусь) – Немецкие разведывательно-
диверсионные школы на территории Беларуси в 1941–1944 гг.: виды, 
количество, эффективность работы. 

Курдо Антон Васильевич, аспирант кафедры истории Беларуси нового и 
новейшего времени исторического факультета Белорусского 
государственного университета (Минск, Беларусь) – Урбанизационные 
процессы на территории Поставского района в послевоенное время (1945 – 
1965 гг.). 

Лапановіч Сяргей Фёдаравіч, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і 
права Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт (Мінск, Беларусь) – Бежанства як сацыяльная катастрофа 
беларускага грамадства ў пачатку ХХ ст. 

Ларионов Денис Геннадьевич, доцент кафедры истории нового и новейшего 
времени исторического факультета Белорусского государственного 
университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь) – 
Реакция Католической Церкви на воссоединение Западной Беларуси с БССР. 

Лукашевич Андрей Михайлович, профессор кафедры истории Беларуси 
нового и новейшего времени исторического факультета Белорусского 
государственного университета, доктор исторических наук, профессор 
(Минск, Беларусь) – Проблема интерпретации событий начального периода 
Второй Мировой войны в белорусской учебной литературе. 

Максімчык Андрэй Мікалаевіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і 
навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь) – Удзел 
ураджэнцаў Беларусі ў вайсковых фарміраваннях Белай арміі на тэрыторыі 
Каўказа (па матэрыялах асабістых спраў консульства БНР у 
Канстанцінопалі). 

Москалевич Галина Николаевна, доцент кафедры правовых дисциплин 
факультета коммуникаций, экономики и права Минского инновационного 
университета, кандидат юридических наук, доцент (Минск, Беларусь) – Роль 
Курской битвы в освобождении Беларуси от фашистских захватчиков. 

Унучак Андрэй Уладзіміравіч, загадчык аддзела гісторыі Беларусі новага часу 
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук (Мінск, Беларусь) – Пратэстанцкія цэрквы Беларусі ў 
прававым і ідэалагічным полі Расійскай імперыі падчас Першай сусветнай 
вайны. 

Чернявский Илья Валерьевич, аспирант кафедры истории Беларуси нового и 
новейшего времени исторического факультета Белорусского 
государственного университета (Минск, Беларусь) – У истоков 
партизанского движения в Налибокской пуще: 125-й отряд им. Сталина.  
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СЕКЦЫЯ 4. 
СТАНАЎЛЕННЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ І БЕЛАРУСКІ 

СОЦЫЎМ У НАВЕЙШЫ ПЕРЫЯД ГІСТОРЫІ 
(вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 33) 

Мадэратары: 

Ходзін Сяргей Мікалаевіч, доктар гістарычных навук, прафесар 
Гужалоўскі Аляксандр Аляксандравіч, доктар гістарычных навук, прафесар 

Близнюк Анна Ярославовна, студентка магистратуры исторического 
факультета Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь) – 
Австрийский вектор внешней политики Республики Беларусь. 

Богданова Анна Павловна, соискатель кафедры истории Беларуси нового и 
новейшего времени исторического факультета Белорусского 
государственного университета (Минск, Беларусь) – К истории создания 
мемориального комплекса «Тростенец» (1994–2019 гг.) 

Валион Оксана Павловна, доцент Тернопольского национального 
педагогического университета им. В. Гнатюка, кандидат исторических наук 
(Тернополь, Украина) – Приоритеты социально-экономического развития 
Республики Беларусь на современном этапе. 

Вонсович Лариса Васильевна, доцент кафедры философии и политологии 
Белорусского института правоведения, кандидат исторических наук, доцент 
(Минск, Беларусь) – Роль государства в модернизационных процессах 
современной Беларуси. 

Горанский Андрей Олегович, заведующий отделением катехизаторов 
Минского духовного училища; Мандрик Светлана Владимировна, старший 
преподаватель кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Белорусского государственного аграрного технического университета 
(Минск, Беларусь) – Деятельность Совета по делам Русской православной 
церкви и его Уполномоченных в БССР (1944–1957 гг.). 

Горбач Вероника Викторовна, студентка 4 курса исторического факультета 
Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь) – 
Агитационно-пропагандистские мероприятия советской власти в сельской 
местности западных областей БССР (вторая половина 1945 г. – 1953 г.). 

Гужалоўскі Аляксандр Аляксандравіч, прафесар кафедры этналогіі, 
музеялогіі і гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь) – Сацыяльная мабілізацыя 
беларускага савецкага грамадства ў год «вялікага пералому». 

Дашкевіч Аляксандр Леанідавіч, дэкан факультэта эканомікі і бізнесу 
Інстытута прадпрымальніцкай дзейнасці, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
(Мінск, Беларусь) – Трансфармацыя грамадскіх аб’яднанняў: асобныя 
аспекты дзяржаўнага рэгулявання ва ўмовах станаўлення і развіцця 
Рэспублікі Беларусь. 
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Ерицян Рафаэль Кимович, старший преподаватель кафедры боевого 
применения артиллерии военного факультета Белорусского государственного 
университета (Минск, Беларусь) – Создание военных факультетов в 
гражданских вузах на фоне геополитических и социальных сдвигов новейшего 
времени. 

Ершова Ольга Игоревна, доцент кафедры педагогики и проблем развития 
образования Белорусского государственного университета, кандидат 
исторических наук, доцент (Минск, Беларусь) – Народный комиссариат 
просвещения как государственный орган управления образования в БССР 
(1921–1939 гг.). 

Зубачёв Роман Андреевич, студент магистратуры исторического факультета 
Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь) – 
Белорусская диаспора в Калининградской области Российской Федерации. 

Колос Андрей Васильевич, соискатель Института истории Национальной 
академии наук Беларуси (Минск, Беларусь) – Механизация сельского 
хозяйства в совхозах БССР в период проведения политики НЭПа (1921–
1927 гг.). 

Ляхоўскі Уладзімір Віктаравіч, дацэнт кафедры мытнай справы факультэта 
міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь) – Геапалітычны выбар Беларусі 
ў праектах беларускай міжваеннай эміграцыі 1918 – 1930-х гг. 

Максимчик Андрей Николаевич, доцент кафедры истории Беларуси нового и 
новейшего времени исторического факультета Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, 
Беларусь) – Армяне в урбанизационных процессах в БССР. 

Маркава Алена Яўгенаўна, выкладчык кафедры гістарычнай сацыялогіі 
факультэта гуманітарных даследаванняў Карлава ўніверсітэта ў Празе, доктар 
гісторыі (Прага, Чэхія) – Наменклатурныя эліты і новыя выклікі беларускага 
грамадства 1990-х гг. 

Машаров Олег Геннадьевич, первый заместитель начальника Института 
пограничной службы Республики Беларусь (Минск, Беларусь) – Концепция 
пограничной политики Союза Беларуси и России: история подготовки (1997–
1998 гг.). 

Мелеховец Владимир Фёдорович, соискатель кафедры истории Беларуси и 
славянских народов исторического факультета Белорусского 
государственного педагогического университета им. М. Танка (Минск, 
Беларусь) – Белорусское общество глухих в 2001–2006 гг.: социокультурная 
деятельность. 

Микшто Агнесса Александровна, студентка 4 курса исторического факультета 
Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь) – Жилищная 
политика в БССР в первое послевоенное десятилетие. 
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Нечипуренко Иван Сергеевич, аспирант кафедры истории Беларуси нового и 
новейшего времени исторического факультета Белорусского 
государственного университета (Минск, Беларусь) – Урбанизационные 
процессы в БССР в 1921–1939 гг. 

Ниничук Елена Ивановна, студентка 4 курса исторического факультета 
Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина (Брест, 
Беларусь) – Начальный этап деятельности украинского общественно-
культурного общества (УОКО) «Бэрэсть». 

Прыгодзіч Дар’я Ігараўна, вядучы лабарант Музея гісторыі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, аспірантка кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі 
мастацтваў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
(Мінск, Беларусь). – Музеі вышэйшых навучальных устаноў г. Віцебска ў 1920–
1930-я гг. 

Романовский Иван Фёдорович, профессор кафедры истории Беларуси нового 
и новейшего времени исторического факультета Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук, профессор 
(Минск, Беларусь) – Проблема национальной государственности в 
общественно-политическом движении Беларуси (1917–1918 гг.). 

Русін Алег Дзмітрыевіч, студэнт магістратуры гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь) – Фарміраванне і 
функцыянаванне часовых органаў савецкай улады ў Заходняй Беларусі 
(верасень–лістапад 1939 г.). 

Соик Анастасия Юрьевна, студентка 4 курса исторического факультета 
Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина (Брест, 
Беларусь) – Религиозный синкретизм на территории Республики Беларусь в 
ХХІ веке. 

Талалуева Ксения Игоревна, аспирантка кафедры истории Беларуси нового и 
новейшего времени исторического факультета Белорусского 
государственного университета (Минск, Беларусь) – Деятельность отделов 
КП(б)Б по работе с женщинами в западных областях БССР (1945–1950 гг.). 

Тозик Максим Викторович, аспирант кафедры истории Беларуси нового и 
новейшего времени исторического факультета Белорусского 
государственного университета (Минск, Беларусь) – Коммерческие банки в 
условиях рыночных реформ в Республике Беларусь (1991–1995 гг.). 

Ходзін Сяргей Мікалаевіч, прафесар кафедры крыніцазнаўства гістарычнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, 
прафесар (Мінск, Беларусь) – Мае настаўнікі (аб выкладчыках кафедры 
гісторыі Беларусі ў 1990-я гг.). 
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