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ПРАГРАМНЫ КАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ 

Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч (старшыня), дэкан гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, 

прафесар. 

Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч, намеснік дэкана па вучэбнай рабоце і 

адукацыйных інавацыях гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Верамейчык Аліна Яўгенаўна, намеснік дэкана па вучэбнай і выхаваўчай 

рабоце гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Кондраль Аляксандра Аляксандраўна, намеснік дэкана па навуковай рабоце і 

міжнародным супрацоўніцтве гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Максімчык Андрэй Мікалаевіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Менькоўскі Вячаслаў Іванавіч, прафесар кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, 

прафесар. 

Мірановіч Яўген Васільевіч, загадчык кафедры міжнародных адносін і 

навейшай гісторыі факультэта гісторыі і міжнародных адносін Беластоцкага 

ўніверсітэта, прафесар, доктар габілятаваны. 

Солапава Аксана Вячаславаўна, намеснік дэкана – вучоны сакратар 

гістарычнага факультэта Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 

М.В. Ламаносава, выканаўчы дырэктар Федэральнай нацыянальна-

культурнай аўтаноміі Беларусаў Расіі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Ходзін Сяргей Мікалаевіч, загадчык кафедры крыніцазнаўства гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, 

прафесар. 

Часноўскі Мечыслаў Эдвардавіч, загадчык кафедры міжнародных адносін 

факультэта міжнародных адносін 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 

 

26 сакавіка 2021 г.  

09.30 – 10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі (вул. Чырвонаармейская, 6). 

10.00 – 10.30 Адкрыццё канферэнцыі (вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 45)  

10.30 – 12.20 Пленарнае пасяджэнне (вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 45). 

12.30 – 16.00 Праца секцый. 

 

Работа секцый канферэнцыі арганізуецца ў фармаце online з далейшай 

публікацыяй артыкулаў у зборніку матэрыялаў канферэнцыі.  

 

Секцыя 1. Рыжскі мірны дагавор 1921 г. і еўрапейская дыпламатыя ў 1918 – 

1921 гг. (вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 45).  

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

Цэнтральнай і Усходняй Еўропе ў 1921–1941 гг. (вул. Чырвонаармейская, 6, 

аўд. 44). 

Секцыя 3. Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя працэсы ў 

Цэнтральнай і Усходняй Еўропе ў канцы XIX – пачатку XX ст. 

(вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 42). 

 

 

РЭГЛАМЕНТ РАБОТЫ  

даклад на пленарным пасяджэнні – да 20 хвілін 

даклад на секцыйных пасяджэннях – да 10 хвілін 

 

Аформленыя ў адпаведнасці з патрабаваннямі матэрыялы пленарных і 

секцыйных дакладаў высылаюцца на адрас электроннай пошты праграмнага 

камітэта канферэнцыі modernhistbel@gmail.com. 
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АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ 
 

(Гістарычны факультэт БДУ, вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 45) 
 

Прывітальнае слова дэкана гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, доктара гістарычных навук, прафесара Каханоўскага 

Аляксандра Генадзьевіча. 

Приветственное слово заместителя декана – ученого секретаря исторического 

факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, кандидата исторических наук, доцента Солоповой Оксаны 

Вячеславовны 

 
ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ 

 
(Гістарычны факультэт БДУ, вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 45) 

Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч, дэкан гістарычнага факультэта 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар – 

Беларускае грамадства напярэдадні ваенна-палітычных узрушэнняў і 
сацыяльных зрухаў у пачатку ХХ ст. 

Андреев Дмитрий Александрович, заместитель декана по научной работе 
исторического факультета Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент – 
Стратегическая развилка Советской России на фоне Рижского мира. 

Часноўскі Мечыслаў Эдвардавіч, загадчык кафедры міжнародных адносін 
факультэта міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
доктар гістарычных навук, прафесар – Польшча–Беларусь: першыя спробы 
ўзаемадзеяння ва ўмовах Рыжскага міру. 

Гигин Вадим Францевич, декан факультета философии и социальных наук 
Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук, 
доцент – Рижский мирный договор как фактор внутриполитической борьбы 
в БССР. 

Мязга Мікалай Мікалаевіч, загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі 
Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны, доктар 
гістарычных навук, прафесар – Польская гістарычная навука ва ўмовах 
станаўлення незалежнай Польшчы пасля Першай сусветнай вайны. 

Меньковский Вячеслав Иванович, профессор кафедры истории России 
исторического факультета Белорусского государственного университета, 
доктор исторических наук, профессор – Рижский мирный договор в 
исторической политике Республики Беларусь и Республики Польша. 

Бароўская Вольга Мікалаеўна, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук – Пытанне ўдзелу беларускіх прадстаўнікоў у працы Рыжскай мірнай 
канферэнцыі (верасень 1920 г. – сакавік 1921 г.). 
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СЕКЦЫЯ 1. 

РЫЖСКІ МІРНЫ ДАГАВОР 1921 г. І ЕЎРАПЕЙСКАЯ 
ДЫПЛАМАТЫЯ Ў 1918–1921 гг.  

Мадэратары: 

Лазько Рыгор Рыгоравіч, доктар гістарычных навук, прафесар 
Максімчык Андрэй Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Бодрыкаў Яўгеній Аляксандравіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага 

і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Палескі паход 1920 г. генерала С.Н. Булак-Балаховіча ў ацэнках 

дзеячаў Найвышэйшай і Народнай Рады БНР. 

Бригадина Ольга Васильевна, доцент кафедры истории России исторического 

факультета БГУ, кандидат исторических наук, доцент – Правовой статус и 

проблемы адаптации национальных меньшинств и беженцев в Польше в 1920–

1930-е гг. 

Буевич Татьяна Владимировна, заместитель директора Государственного 

архива Витебской области – Влияние Рижского мирного договора (1920 г.) на 

состояние латышской диаспоры Витебщины. 

Вершинин Александр Александрович, старший преподаватель исторического 

факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук – Польский фактор в 

советско-французских отношениях (1930–1939 гг.). 

Гернович Татьяна Дмитриевна, доцент кафедры источниковедения 

Довгялло Михаил Степанович, доцент кафедры истории южных и западных 

славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Руководители Белого 

движения в России и Польское государство (1918–1920 гг.). 

Кухаренко Варвара Николаевна, доцент кафедры истории южных и западных 

славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Фактор Франции в 

урегулировании югославского вопроса на Парижской мирной конференции 

1919 г. 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Переговоры  в Риге в дневниках и 
воспоминаниях ее участников (1920–1921 гг.)
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Лазько Рыгор Рыгоравіч, прафесар кафедры ўсеагульнай гісторыі гістарычнага 

факультэта Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны, 

доктар гістарычных навук, прафесар – Рыжскі мірны дагавор 1921 г.: 

наступствы для Беларусі і Усходняй Еўропы. 

Ляхоўскі Уладзімір Віктаравіч, дацэнт кафедры мытнай справы факультэта 

міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт – Рыжскі мір у ацэнцы прадстаўнікоў беларускай 

эміграцыі ў пачатку 1920-х гадоў. 

Лізуноў Андрэй Іванавіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Станаўленне межаў Савецкай Беларусі ў перыяд 1917–1921 гг. 

Максимчик Андрей Николаевич, доцент кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Освобождение территории Беларуси в 1920 г. в воспоминаниях 

командующего 3-м конным корпусом Г.Д. Гая. 

Мірановіч Яўген Васільевіч, загадчык кафедры міжнародных адносін і 

навейшай гісторыі факультэта гісторыі і міжнародных адносін Беластоцкага 

ўніверсітэта, доктар габілятаваны, прафесар – Украінскі палітычны рух у ІІ 

Рэчы Паспалітай і яго стаўленне да наступстваў Рыжскага дагавору.  

Остапенко Александр Иванович, доцент кафедры истории России ХХ–

ХХI веков исторического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент – 

Рижский мир 1921 г.: первый опыт внешнеполитического сотрудничества 

советских республик России, Беларуси и Украины. 

Петшык Здзіслаў, прафесар кафедры кіравання і сацыяльнай камунікацыі 

Ягелонскага ўніверсітэта, доктар габіталяваны – Эўгеніўш Ромер – эксперт у 

пытаннях геаграфіі па вызначэнні граніц Польшчы пасля Першай сусветнай 

вайны. 

Снапкоўскі Уладзімір Еўдакімавіч, прафесар кафедры міжнародных адносін 

факультэта міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

доктар гістарычных навук, прафесар – Пытанне аб палітычным статусе 

Беларусі на савецка-польскіх мірных перагаворах. 

Шабасова Марина Алексеевна, доцент кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Право наций на самоопределение и идея 

мировой революции в планах большевиков во время советско-польской войны. 

 



8 

Шумскі Ігар Іванавіч, дацэнт кафедры гісторыі новага і навейшага часу 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт – Уплыў савецка-польскай вайны на стварэнне 

літоўскай нацыянальнай дзяржавы.  
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СЕКЦЫЯ 2. 
 

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І  
ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫЯ ПРАЦЭСЫ Ў ЦЭНТРАЛЬНАЙ І 

УСХОДНЯЙ ЕЎРОПЕ Ў 1921–1941 гг.  

Мадэратары  

Козік Любоў Антонаўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт  
Латышава Вікторыя Аляксандраўна, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт 

Байголаў Ягор Аляксандравіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Стаўленне ўдзельнікаў сельскагаспадарчых таварыстваў да 

Рыжскага мірнага дагавора 1921 г. 

Веремейчик Алина Евгеньевна, заместитель декана по учебной и 

воспитательной работе исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Несвиж как центр ординации в межвоенный период. 

Гецевич Андрей Казимирович, доцент кафедры истории Беларуси, археологии 

и специальных исторических дисциплин факультета истории, коммуникации 

и туризма Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 

кандидат исторических наук, доцент – Основные направления национальной 
политики польского правительства в межвоенный период (1921–1939 гг.). 

Горны Аляксандр Сяргеевіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і 

спецыяльных гістарычных дысцыплін факультэта гісторыі, камунікацыі і 

турызму Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт – Чуткі аб вайне як фактар грамадскага жыцця ў 
Заходняй Беларусі пасля Рыжскага мірнага дагавора.  

Дзядзюля Дар’я Аляксандраўна, аспірантка кафедры гісторыі Беларусі новага 

і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Уплыў сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў на ўзровень 
жыцця насельніцтва Заходняй Беларусі (1939–1941 гг.). 

Ершова Ольга Игоревна, доцент кафедры педагогики и проблем развития 

образования Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент – Восстановление материальной базы 

общеобразовательной школы в Советской Беларуси в 1921–1923 гг. 

Кандраценка Артур Сяргеевіч, аспірант кафедры гісторыі паўднёвых і 

заходніх славян гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Славацкая гістарыяграфія па праблеме становішча нямецкай 
меншасці ў Славацкай Рэспубліцы ў гады Другой сусветнай вайны. 
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Кімбар Андрэй Уладзіміравіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Удзел ЛКСМБ у правядзенні палітыкі беларусізацыі. 

Козак Кузьма Іванавіч, дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт  – Вёска Альшаны ў час Рыжскай дамовы: стан, цывільныя 
канфлікты, войны і дзяржаўныя перамены. 

Козік Любоў Антонаўна, дацэнт кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх славян 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт – Грамадска-палітычныя і сацыяльна-эканамічныя 

працэсы ў Польшчы ў адлюстраванні часопіса «Беларуская работніца і 
сялянка» (1924–1939). 

Латышева Виктория Александровна, доцент кафедры источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Последствия польско-советской войны 
по документам фонда Народного комиссариата рабоче-крестьянской 

инспекции БССР из Национального архива Республики Беларусь. 

Лебедзева Ірына Валянцінаўна, старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі 

новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Дзеці ва ўмовах сацыяльнай трансфармацыі беларускага 
грамадства першай трэці ХХ ст. 

Маркава Алена Яўгенаўна, выкладчык кафедры гістарычных навук факультэта 

гуманітарных даследаванняў Карлава ўніверсітэта ў Празе, доктар гісторыі – 

Метадалагічныя спрэчкі ў вывучэнні палітыкі беларусізацыі. 

Мастыка Андрэй Іосіфавіч, аспірант кафедры гісторыка-культурнай спадчыны 

Беларусі Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы –Уплыў поліэтнічнага 
і краёвага фактараў на дзейнасць Універсітэта Стэфана Баторыя ў Вільні ў 
міжваенны перыяд. 

Нечипуренко Иван Сергеевич, аспирант кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Урбанизация в БССР и Западной Беларуси 

межвоенного периода: компаративный анализ. 

Петаченко Григорий Алексеевич, доцент кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Значение Рижского мирного договора 
в истории Беларуси и Европы. 

Пецюкевіч Таццяна Уладзіміраўна, аспірантка кафедры гісторыі Беларусі 

новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Фарміраванне канцэпцыі сацыялістычнага горада (1920-я – 
пачатак 1930-х гг.). 
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Пинчук Вера Юрьевна, аспирантка кафедры истории южных и западных 

славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета – Особенности чешско-словацких отношений в ЧСР (1918–

1939 гг.). 

Русін Алег Дзмітрыевіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага 

часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта – 

Грамадская ініцыятыва ва ўмовах усталявання савецкай улады ў верасні – 

кастрычніку 1939 г. 

Сальков Анатолий Петрович, заведующий кафедрой истории южных и 

западных славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Белорусский 
этнополитический фактор в регионе северной оконечности линии Керзона 
(сентябрь – октябрь 1939 г.). 

Тарасенкова Татьяна Ивановна, директор Государственного архива новейшей 

истории Смоленской области, кандидат исторических наук, доцент – Трагедия 
мирного населения Смоленской области в годы Великой Отечественной войны 

(по документам Государственного архива новейшей истории Смоленской 
области). 

Ходин Сергей Николаевич, заведующий кафедрой источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

доктор исторических наук, профессор – 1921 год  у гісторыі Беларусі. 

Шумейко Михаил Федорович, профессор кафедры источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Влияние Рижского мирного договора на 

судьбы белорусских архивов. 

Яноўскі Алег Антонавіч, загадчык кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, прафесар – «Рэха» Рыжскай дамовы ў адукацыйным і навуковым 
асяроддзі Беларусі 1920–1930-х гг. 
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СЕКЦЫЯ 3. 
 

САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫЯ 
ПРАЦЭСЫ Ў ЦЭНТРАЛЬНАЙ І УСХОДНЯЙ ЕЎРОПЕ Ў КАНЦЫ 

XIX – ПАЧАТКУ XX СТ.  

Мадэратары  

Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт  
Маскевіч Ганна Іванаўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

 

Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага 

і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Развіццё запалкавай 

індустрыі на тэрыторыі Беларусі ў канцы XIX – пачатку ХХ ст. 

Грыбко Ірына Леанідаўна, старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі 

старажытнага часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта; Дзянісава Алена Рыгораўна, дацэнт кафедры 

гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – 

Нацыянальна-канфесійныя аспекты дзейнасці гарадскіх дум Беларусі (канец 
XIX – пачатак XX ст.). 

Караленак Уладзімір Уладзіміравіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі 

новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Да пытання аб фарміраванні, прававым статусе і сістэме 

кіравання комплексу радзівілаўскіх ардынацый у 1870–1914 гг. 

Крэнць Максім Аляксандравіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Сацыяльны канфлікт паміж буйнымі землеўладальнікамі і 

маргінальнымі катэгорыямі шляхты на тэрыторыі Беларусі у канцы XIX – 
пачатку XX ст. 

Літвіноўская Юлія Іванаўна, дацэнт кафедры гуманітарных дысцыплін 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Рэвалюцыйныя падзеі 1905–1907 гг. і 
беларуская нацыянальная ідэя. 

Лішай Дзмітрый Уладзіміравіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Прыклады выкарыстання польскамоўных адозваў на 

тэрыторыі беларускіх губерняў у 1861–1862 гг. 

Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Мінск канца XIX ст. ва 
ўспамінах У. Медэма. 
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Маскевіч Ганна Іванаўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Мадэрнізацыя ў 

беларускай вёсцы ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст.: побыт і паўсядзённасць. 

Маслоўскі Яўгеній Валер'евіч, выкладчык кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

універсітэта – Сацыяльныя канфлікты паміж рабочымі і прадпрымальнікамі 

ў Беларусі ў пачатку ХХ ст. 

Назаранка Артцём Міхайлавіч, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта; Смалякова 

Кацярына Віктараўна, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта – Дзейнасць 
недзяржаўных арганізацый па рэалізацыі дзяржаўных функцый у Расійскай 

імперыі (на прыкладзе Усерасійскага земскага саюза). 

Шымак Алена Казіміраўна дацэнт кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук – Грамадская-палітычная сітуацыя на Віленшчыне ў другой палове 
XIX ст. ва ўспамінах А. Ромера. 
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