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ПРАГРАМНЫ КАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ 

Кароль Андрэй Дзмітрыевіч (старшыня) – рэктар Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар педагагічных навук, прафесар. 

Мядзведзеў Дзмітрый Георгіевіч (намеснік старшыні) – першы прарэктар 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар педагагічных навук, 

кандыдат фізіка-матэматычных навук. 

Сафонаў Васіль Рыгоравіч (намеснік старшыні) – прарэктар па навуковай 

рабоце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар фізіка-матэматычных 

навук, прафесар. 

Белавусаў Леў Сяргеевіч – в. а. дэкана, загадчык кафедры новай і 

навейшай гісторыі гістарычнага факультэта Маскоўскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя М. В. Ламаносава, акадэмік Расійскай акадэміі адукацыі, 

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. 

Герновіч Таццяна Дзмітрыеўна – дацэнт кафедры крыніцазнаўства 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт. 

Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч – дэкан гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, 

прафесар. 

Келлер Вольга Барысаўна – прыват-дацэнт кафедры гісторыі сярэдніх 

вякоў Цюбінгенскага ўніверсітэта Эберхарда і Карла, доктар гістарычных 

навук. 

Кондраль Аляксандра Аляксандраўна – намеснік дэкана па навуковай 

рабоце і міжнародным супрацоўніцтве, дацэнт кафедры гісторыі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Лакіза Вадзім Леанідавіч – дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

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. 
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Хархордзіна Таццяна Інакенцьеўна – загадчык кафедры гісторыі і 

арганізацыі архіўнай справы Гісторыка-архіўнага інстытута Расійскага 

дзяржаўнага гуманітарнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, 

прафесар. 

Ходзін Сяргей Мікалаевіч – загадчык кафедры крыніцазнаўства 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар 

гістарычных навук, прафесар. 

Шумейка Міхаіл Фёдаравіч – прафесар кафедры крыніцазнаўства 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт. 

Яноўскі Алег Антонавіч – загадчык кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, прафесар. 
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ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ 

27 кастрычніка 2021 г. 

У сувязі з мерамі па прадухіленню распаўсюджвання COVID-19, адкрыццё і 

пленарнае пасяджэнне будуць арганізаваны на платформе Skype для 

бізнесу. 

13.00 – 14.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі (факультэт геаграфіі і 

геаінфарматыкі, вул. Ленінградская, 16, 2 паверх). 

14.00 – 14.30 Адкрыццё канферэнцыі (вул. Ленінградская, 16, аўд. 213). 

14.30 – 17.00 Пленарнае пасяджэнне (вул. Ленінградская, 16, аўд. 213). 

28 кастрычніка 2021 г. 

У сувязі з мерамі па прадухіленню распаўсюджвання COVID-19, работа 
секцый будзе арганізавана на платформе Zoom. 

Ідэнтыфікатар канферэнцыі для ўдзельнікаў секцый 1–3, 8: 865 9299 4158 

Ідэнтыфікатар канферэнцыі для ўдзельнікаў секцый 4–7:    873 8261 3437 

Код доступу: 30101921 

10.00 – 17.00 Праца секцый: 

Секцыя 1. Развіццё Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў кантэксце 
еўрапейскіх універсітэцкіх традыцый. 

Секцыя 2. Актуальныя праблемы сучаснай гістарычнай навукі і адукацыі. 

Секцыя 3. Традыцыі і інавацыі ў вывучэнні і выкладанні гісторыі Беларусі. 

Секцыя 4. Традыцыі і сучасныя падыходы да вывучэння гістарыяграфіі. 

Секцыя 5. Гісторыя і памяць: сучасныя падыходы да гістарычнай 
рэканструкцыі. 

Секцыя 6. Архіў і дакумент у культуры, навуцы, адукацыі і дзяржаўным 
кіраванні. 

Секцыя 7. Этнакультурная і археалагічная спадчына Беларусі. 

Секцыя 8. Шлях у навуку: трыбуна пачынаючага даследчыка. 

17.15–18.00. Падвядзенне вынікаў канферэнцыі. 

 

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ: 

даклад на пленарным пасяджэнні – да 20 хвілін 

даклад на секцыях – да 10 хвілін  
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АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ 

(вул. Ленінградская, 16, аўд. 213) 

Спасылка для ўдзелу ў адкрыцці і пленарным пасяджэнні канферэнцыі: 
https://meet.bsu.by/bsu_council/WHLQNHHY 

Прывітальнае слова рэктара Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктара 

педагагічных навук, прафесара Караля Андрэя Дзмітрыевіча. 

Прывітальнае слова дэкана гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, доктара гістарычных навук, прафесара 

Каханоўскага Аляксандра Генадзьевіча. 

Прывітальнае слова в. а. дэкана, загадчыка кафедры новай і навейшай 

гісторыі гістарычнага факультэта Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя М. В. Ламаносава, акадэміка Расійскай акадэміі адукацыі, доктара 

гістарычных навук, прафесара Белавусава Льва Сяргеевіча. 

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ 

(вул. Ленінградская, 16, ауд. 213) 

Яноўскі Алег Антонавіч, загадчык кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, прафесар – 100 год БДУ: юбілей, які натхняе на пошук новых і 

ўдакладненне вядомых крыніц па гісторыі першага ўніверсітэта 

Беларусі. 

Солопова Оксана Вячеславовна, заместитель декана – ученый секретарь 

исторического факультета Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент – 

Исторические факультеты БГУ и МГУ: особенности взаимодействия в 

новейшей истории. 

Лакіза Вадзім Леанідавіч, дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Гісторыя сумесных адкрыццяў 

XXI ст.: вынікі супрацоўніцтва гісторыкаў БДУ і Інстытута гісторыі 

НАН Беларусі. 

Шумейко Михаил Федорович, профессор кафедры источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Вековая история Белорусского 
государственного университета через призму опубликованных 
документов. 

Хорхордина Татьяна Иннокентьевна, заведующая кафедрой истории и 

организации архивного дела Историко-архивного института Российского 

государственного гуманитарного университета, доктор исторических 

наук, профессор – В.И. Пичета в Главном управлении архивным делом–

Центрархиве РСФСР (1918–1923 гг.).  
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СЕКЦЫЯ 1. 
РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА 

Ў КАНТЭКСЦЕ ЕЎРАПЕЙСКІХ УНІВЕРСІТЭЦКІХ 
ТРАДЫЦЫЙ 

Спасылка для ўдзелу ў рабоце секцыі: 
https://us02web.zoom.us/j/86592994158?pwd=T3lhU1hNRzZ1Q2M5

YXZwRHp6Q1VrUT09 

Мадэратары: 

Ходзін Сяргей Мікалаевіч, доктар гістарычных навук, прафесар 

Герновіч Таццяна Дзмітрыеўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Максімчык Андрэй Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Вайтовіч Аляксандра Уладзіміраўна, дацэнт кафедры археалогіі і 

спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт – Выкладанне археалогіі і гісторыі першабытнага грамадства ў 

Беларускім дзяржаўным універсітэце ў ваенныя і першыя пасляваенныя 
гады. 

Гернович Татьяна Дмитриевна, доцент кафедры источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Университетский архив: 

образование и начало деятельности архива БГУ. 

Грыбко Ірына Леанідаўна, старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі 

старажытнага часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта – Звязаныя ўніверсітэтам: з гісторыі адносін 

Якуба Коласа і У.І. Пічэты. 

Дзянісава Алена Рыгораўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі 

старажытнага часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – 

Дыстанцыйнае навучанне на адукацыйным партале гістарычнага 
факультэта БДУ: з вопыту выкладання курса «Хрысціянскія канфесіі ў 

жыцці грамадства на беларускіх землях у X – XVIІІ cтст.». 

Дубовик Александр Константинович, доцент кафедры «История 

белорусской государственности» Белорусского национального 

технического университета, кандидат исторических наук, доцент – От 
химико-технологического факультета БГУ к самостоятельному 
химико-технологическому институту и факультету Белорусского 

политехнического института (1929–1933 гг.). 
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Евтухов Игорь Орестович, профессор кафедры истории древнего мира и 

средних веков исторического факультета Белорусского государственного 

университета, доктор исторических наук, профессор – Преподавание 
истории средних веков в БГУ по данным архивов (1921–1961 гг.). 

Ершова Ольга Игоревна, доцент кафедры истории России исторического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент – Становление педагогической науки в БГУ в 
1920-е гг. 

Каплиев Алексей Александрович, старший научный сотрудник отдела 

новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, кандидат 

исторических наук – Организация медицинского факультета 

Белорусского государственного университета в начале 1920-х гг.  

Кожар Алена Валер’еўна, старшы выкладчык кафедры «Эканоміка і 

права» факультэта тэхналогій кіравання і гуманітарызацыі Беларускага 

нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, аспірантка юрыдычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта – Пытанне прававога 
становішча сялян ВКЛ у працах акадэміка У.І. Пічэты. 

Кухаренко Артур Андреевич, начальник отдела научно-

исследовательской работы студентов Главного управления науки 

Белорусского государственного университета, кандидат исторических 

наук, доцент – Организация работы с одаренной молодежью БГУ. 

Максимчик Андрей Николаевич, доцент кафедры истории Беларуси 

нового и новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Кавказские страницы биографий преподавателей БГУ. 

Марозава Святлана Валянцінаўна, прафесар кафедры гісторыі Беларусі, 

археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Гродзенскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, доктар гістарычных навук, 

прафесар – Канфесійная гісторыя Беларусі на старонках прац 

Уладзіміра Пічэты. 

Непевная Наталья Томашевна, старший преподаватель кафедры 

источниковедения исторического факультета Белорусского 

государственного университета – История развития кадровой службы 
Белорусского государственного университета. 

Приборович Артем Александрович, доцент кафедры источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук – Научно-исследовательская работа 
студентов кафедры источниковедения исторического факультета 

Белорусского государственного университета. 
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Тамковіч Юрый Валер’евіч, студэнт магістратуры гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта – Мапа Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта: 1921–1941 гг. 

Торканевский Андрей Анатольевич, доцент кафедры истории древнего 

мира и средних веков исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Профессор В.А. Федосик как основатель научной школы по изучению 
средневекового христианства. 

Ходин Сергей Николаевич, заведующий кафедрой источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

доктор исторических наук, профессор – Проблемы кадрового роста БГУ 

в 1920-е гг.: взгляд через личность. 
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СЕКЦЫЯ 2. 
АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ СУЧАСНАЙ ГІСТАРЫЧНАЙ 

НАВУКІ І АДУКАЦЫІ 
Спасылка для ўдзелу ў рабоце секцыі: 

https://us02web.zoom.us/j/86592994158?pwd=T3lhU1hNRzZ1Q2
M5YXZwRHp6Q1VrUT09 

Мадэратары: 

Кошалеў Уладзімір Сяргеевіч, доктар гістарычных навук, прафесар 

Ларыёнаў Дзяніс Генадзьевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Рэпін Віталь Валер'евіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Александрович Сергей Сергеевич, доцент кафедры истории южных и 

западных славян исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Климатический фактор в войнах Древней Руси.  

Беляева Анна Владимировна, аспирант кафедры истории нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Состояние американо-китайских 
отношений в период президентства Джорджа Буша-мл. (на основе 

материалов двусторонних встреч на высшем уровне). 

Бригадина Ольга Васильевна, доцент кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Основные направления военно-
патриотического воспитания советской молодёжи в условиях угрозы 
нарастания Великой Отечественной войны. 

Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч – дацэнт кафедры гісторыі Беларусі 

новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; 

Назаранка Арцём Міхайлавіч – старшы выкладчык кафедры 

крыніцазнаўства гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Рэгуляторнае асяроддзе эканамічнай дзейнасці ў 

гарадской мясцовасці Беларусі ў канцы XVIII – пачатку ХХ ст.: асноўныя 
напрамкі развіцця. 

Ван Чунхуа, аспирант кафедры истории нового и новейшего времени 

исторического факультета Белорусского государственного 

университета – Китайско-американские переговоры по вопросу о 
продаже американского оружия Тайваню в 1981–1982 гг. 

Довгялло Михаил Степанович, доцент кафедры истории южных и 

западных славян исторического факультета Белорусского 
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государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Первая межславянская сербско-болгарская война нового времени. 

Жарко Сергей Борисович, доцент кафедры истории России исторического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент – Монгольское нашествие в Центральную 

Европу и Священная Римская Империя. 

Кандраценка Артур Сяргеевіч, аспірант кафедры гісторыі паўднёвых і 

заходніх славян гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Становішча русінаў у Славацкай Рэспубліцы (1939–

1945 гг.). 

Келлер Ольга Борисовна, профессор кафедры истории нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, доктор исторических наук, доцент – 

Финансирование немецких университетов и имматрикулированных в них 

в периоды Средневековья и Раннего Нового времени. 

Козленко Алексей Владимирович, доцент кафедры истории древнего 

мира и средних веков исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Римская империя и разбойники: кто имеет право на насилие? 

Колб Евгений Георгиевич, доцент кафедры истории нового и новейшего 

времени исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Трансформация 
политического пейзажа Франции после выборов 2017 года. 

Кондраль Александра Александровна, доцент кафедры истории нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Деятельность ассоциации «Братьев-мусульман» в Европе на 
современном этапе.  

Космач Павел Геннадьевич , доцент кафедры истории нового и новейшего 

времени исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Религиозные 
аспекты аболиционизма XVIII–XIX вв.  

Кочан Михаил Игоревич, аспирант кафедры истории нового и новейшего 

времени исторического факультета Белорусского государственного 

университета – Федерация американских индейцев и ее роль в индейском 

движении в США (1934–1940 гг.). 

Кошелев Владимир Сергеевич, заведующий кафедрой истории нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, доктор исторических наук, профессор – 
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Основные этапы исторической эволюции ассоциации «Братья-

мусульмане» в Египте (1928–2021 гг.). 

Кошелева Наталья Владимировна, доцент кафедры истории древнего 

мира и средних веков исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Исламизм в США: создание Совета мусульманских организаций США. 

Ландина Лариса Владимировна, доцент кафедры истории Беларуси и 

музееведения Белорусского государственного университета культуры и 

искусств, докторант кафедры истории нового и новейшего времени 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Современные подходы к 

построению концептуальной модели европейского абсолютизма. 

Ларионов Денис Геннадьевич, доцент кафедры истории нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Ватикан в официальных средствах массовой информации Республики 
Беларусь 

Лопушанский Илья Юрьевич, аспирант кафедры истории Древнего мира 

и средних веков исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Актуальные проблемы изучения культа 

Мардука во II тыс. до н.э. 

Милач Татьяна Михайловна, доцент кафедры всеобщей истории 

исторического факультета Брестского государственного университета 

им. А.С. Пушкина, кандидат исторических наук, доцент – Католическая 
церковь в истории Германии и Италии в межвоенный период. 

Настусевич Валерия Игоревна, аспирант кафедры истории нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Влияние Католической Церкви на 
образование в Испании в период франкизма (1939–1975). 

Орлова Наталия Евгеньевна, доцент кафедры истории нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Деятельность английских властей и общественности в сфере 
начального образования в 1850-х – 1860-х гг. 

Пашков Никодим Олегович, доцент кафедры международных отношений 

факультета международных отношений Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук – Политическая 
деятельность архиепископа Макария (Мускоса), первого президента 

Кипра в 1967 г. 
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Петаченко Григорий Алексеевич, доцент кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Проблемы формирования 
студенческого контингента в советской России в 1920-е гг. 

Петрович Игорь Константинович, аспирант кафедры истории 

общественных движений и политических партий исторического 

факультета Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова – Власть и Церковь в начале ХХ в.: актуальные 

проблемы исследования. 

Рахоўская Алена Анатольеўна, студэнтка магістратуры гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта – Францысканская 

сістэма адукацыі ў ХІІІ ст.: праблемы суадносін навуковай і рэлігійнай 
дзейнасці. 

Репин Виталий Валерьевич, доцент кафедры истории южных и западных 

славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Годовщины 
знаменательных событий чешской истории XX века как структурный 

феномен публичных практик в Чешской Республике. 

Саватеева Дарья Владимировна, аспирантка кафедры истории нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Развитие системы производственного 
пенсионного страхования в ФРГ в 2005–2021 гг. 

Саджади Дана, аспирант кафедры международных отношений факультета 

международных отношений Белорусского государственного 

университета – Состояние американо-саудовских «нефтяных 
отношений» накануне президентства Б. Обамы 

Сальков Анатолий Петрович, заведующий кафедрой истории южных и 

западных славян исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Фактор Южной Добруджи в межсоюзнических отношениях от начала 
Великой Отечественной войны до Сентябрьского восстания в Болгарии 
(июнь 1941 — сентябрь 1944 г.). 

Самохвалов Дмитрий Сергеевич, доцент кафедры источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Революция книгопечатников и 

историков: к проблеме возникновения средств массовой информации. 

Старжинская Ольга Николаевна, студентка магистратуры исторического 

факультета Белорусского государственного университета – О 

«государстве» иезуитов 
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Стукачева Юлия Юрьевна, аспирант Гродненского государственного 

университета им. Янки Купалы – Проблемы профессионального языка в 

современной исторической науке США. 

Ушаков Артем Владимирович, младший научный сотрудник 

Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого – 

Борьба с пиратством в торговой стратегии «Новгородских гостей» 
Любека XV века. 

Черкасов Дмитрий Николаевич, докторант кафедры истории древнего 

мира и средних веков исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Борьба за герцогство Лотарингское и битва при Бюльневиле 

(2 июля 1431 г.). 

Шабасова Марина Алексеевна, доцент кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Иностранные студенты в 
советских вузах в 1950-е – 1960-е гг. 

  



 15 

СЕКЦЫЯ 3. 
ТРАДЫЦЫІ І ІНАВАЦЫІ Ў ВЫВУЧЭННІ І ВЫКЛАДАННІ 

ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ 
Спасылка для ўдзелу ў рабоце секцыі: 

https://us02web.zoom.us/j/86592994158?pwd=T3lhU1hNRzZ1Q2M5
YXZwRHp6Q1VrUT09 

Мадэратары: 

Гужалоўскі Аляксандр Аляксандравіч доктар гістарычных навук, прафесар 
Верамейчык Аліна Яўгенаўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

 
Анофранка Наталля Васільеўна, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – 

Адлюстраванне колькасці грабяжоў у беларуска-літоўскіх губернях за 
1815–1854 гг. у афіцыйных звестках Міністэрства ўнутраных спраў 
Расійскай імперыі. 

Бараноўскі Аляксандр Віктаравіч, навуковы супрацоўнік аддзела 

навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі – Часовае 
беларускае бюро ЦК РКП(б) (люты – май 1924 г.): арганізацыйна-

структурная пабудова і дзейнасць 

Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч – дацэнт кафедры гісторыі Беларусі 

новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – 

Шпалерная вытворчасць на тэрыторыі Беларусі ў канцы ХІХ – пачатку 
ХХ ст. 

Бусько Сергей Иванович, доцент кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Физическая культура в жизни и творчестве белорусских писателей в 
начале ХХ века. 

Веремейчик Алина Евгеньевна, заместитель декана исторического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент – Законодательное регулирование прав 
собственности на имения в Белорусских губерниях в конце XVIII – первой 

половине XIX в.  

Веретило Юрий Викторович, старший преподаватель Гродненского 

государственного университета им. Янки Купалы – О выдаче акцизными 
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управлениями разрешений на право производства и продажи алкогольной 

продукции в конце XIX – начале XX вв. 

Гужалоўскі Аляксандр Аляксандравіч, прафесар кафедры этналогіі, 

музеялогіі і гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар – 

Зараджэнне студэнцкага будатрадаўскага руху ў БССР у часы 
хрушчоўскай «адлігі». 

Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык аддзела спецыяльных 

гістарычных даследаванняў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук – Стан вольны чалавека простага: да пытання 
функцыянавання прыгоннага права ў Беларусі ў XVII–XVIII ст. 

Друзенок Ольга Владимировна, аспирант кафедры истории Беларуси 

нового и новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Старообрядческие объединения города 

Витебска в середине 1940-х – 1960-х годов. 

Дудько Анастасия Дмитриевна, доцент кафедры английской филологии 

Гродненского государственного университета им. Янки Купалы», 

кандидат исторических наук, доцент – Становление и развитие 
исторического белорусоведения в странах зарубежной Европы XVI – 
начала XXI в. 

Захарыч Валянціна Іванаўна, студэнтка магістратуры гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта – Род Патоцкіх як 
апякун ордэна дамініканаў у Рэчы Паспалітай. 

Калтачэнка Аліна Ігараўна, аспірант кафедры гісторыка-культурнай 

спадчыны Беларусі Рэспубліканскага інстытуту вышэйшай школы – 

Крыніцы вывучэння замежнай адукацыі магнатаў Вялікага Княства 

Літоўскага ў ранні Новы час. 

Крэнць Максім Аляксандравіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі 

новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта – Кантрыбуцыйныя мерапрыемствы на 
тэрыторыі беларускіх губерняў (1863–1896 гг.): актуальныя праблемы і 

метады даследавання. 

Лебедева Ирина Валентиновна, старшы выкладчык кафедры гісторыі 

Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта – Дзіцячая смяротнасць у Беларусі другой 

паловы XIX – пачатку ХХ ст. 

Лізуноў Андрэй Іванавіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
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ўніверсітэта – Супрацьстаянне Беларускага Нацыянальнага Камітэта і 

Беларускай Сацыялістычнай Грамады ў пытанні фарміравання 

Беларускага войска ў 1917-1918 гг. 

Литвиновская Юлия Ивановна, дацэнт кафедры гуманітарных 

дысцыплін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і 

радыёэлектронікі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Фарміраванне 
дзяржаўных органаў кіравання на беларускіх землях у першай палове XIX 
ст. 

Лучинович Виталий Викторович , аспирант кафедры истории Беларуси 

нового и новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Проблемное поле изучения местного 

военного самоуправления на территории Беларуси второй половины 
XIX в.  

Любая Алёна Аляксандраўна, прафесар кафедры гісторыка-культурнай 

спадчыны Беларусі Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Татары Уланскай харугвы па 
матэрыялах кніг Гродзенскага гродскага суда (другая палова XVI ст.). 

Ляпёшкін Яўген Мікалаевіч, архівіст Дзяржаўнага архіва Мінскай 

вобласці – Стасункі губернатараў беларускіх губерняў з міністрам 
унутраных спраў Расійскай імперыі ў 1864–1914 гг. 

Маскевич Анна Ивановна, доцент кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Представители сельского населения Беларуси в учебных заведениях 
Российской империи во второй половине ХIX – начале ХХ в. 

Мох Елена Николаевна, заведующий лабораторией историко-

обществоведческого и социокультурного образования Национального 

института образования, кандидат исторических наук, доцент; 

Маковская Яна Владимировна, младший научный сотрудник 

лаборатории историко-обществоведческого и социокультурного 

образования Национального института образования, аспирант кафедры 

истории Беларуси нового и новейшего времени исторического 

факультета Белорусского государственного университета – Разработка 
научно-методического обеспечения историко-обществоведческого 
образования для общего среднего образования Республики Беларусь: 

основные направления и достижения (2006–2021 гг.). 

Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч , загадчык кафедры гісторыі Беларусі 

старажытнага часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – 
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Эпідэмія чумы 1571–1572 гг. і яе ўплыў на палітычнае жыццё Рэчы 

Паспалітай. 

Панасовец Илья Николаевич, аспирант кафедры источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного 

университета – Проблемы исследования деятельности 

профессионального союза работников просвещения БССР в 1920–1930-е 
годы. 

Масейчук Людміла Іванаўна, дацэнт кафедры філасофіі і паліталогіі 

Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт; Поляк Наталля Аляксандраўна, дацэнт 

кафедры філасофіі і паліталогіі Беларускага дзяржаўнага медыцынскага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Выкарыстанне 
метаду інтэрв'ю пры выкладанні гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў 
Беларускім дзяржаўным медыцынскім універсітэце. 

Пыж Дарья Сергеевна, младший научный сотрудник Института истории 

НАН Беларуси – Деятельность Минского польского педагогического 
техникума (1922–1937 гг.). 

Русін Алег Дзмітрыевіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Адукацыя сельскага насельніцтва БССР як канал 

сацыяльнай мабільнасці (1944–1965 гг.). 

Сенько Александра Игоревна, аспирантка кафедры истории Беларуси 

нового и новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Демографическое поведение населения 
Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. 

Сидорова Светлана Олеговна, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин в туризме и гостеприимстве факультета менеджмента спорта, 

туризма и гостеприимства Белорусского государственного университета 

физической культуры, кандидат исторических наук – Перлюстрация 

корреспонденции как метод выявления революционных настроений на 
территории Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. 

Синчук Вячеслав Викторович, аспирант кафедры истории Беларуси 

нового и новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Скаутская организация Брестской 
русской гимназии в межвоенный период. 

Сосна Уладзімір Аркадзьевіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі 

старажытнага часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – 
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Выхаванцы Віленскіх вышэйшых навучальных устаноў і сяляне Беларусі 

(1810–1830-я гг.). 

Темушев Степан Николаевич, доцент кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – О задачах обучения истории в 

учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь. 

Тозик Максим Викторович, аспирант кафедры истории Беларуси нового 

и новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, ведущий архивист Национального 

архива Республики Беларусь – Основные направления деятельности 
Национального банка Республики Беларусь в 1991–1994 гг. 

Шымак Алена Казіміраўна, дацэнт кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук – Удзел духавенства ў адкрыцці Віленскага езуіцкага калегіума. 

Янушевич Иван Иванович, проректор по воспитательной работе и 

социальным вопросам Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Вклад ученых БССР в научно-

методическое сопровождение атеистического воспитания.   
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СЕКЦЫЯ 4. 
ТРАДЫЦЫІ І СУЧАСНЫЯ ПАДЫХОДЫ ДА 

ВЫВУЧЭННЯ ГІСТАРЫЯГРАФІІ 
Спасылка для ўдзелу ў рабоце секцыі: 

https://us02web.zoom.us/j/87382613437?pwd=b0hSazZnRWY1UV
FOTFpkY0RpNGtaZz09 

Мадэратары: 

Лукашэвіч Андрэй Міхайлавіч, доктар гістарычных навук, прафесар 

Сакольчык Алена Эдвардаўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Любы Андрэй Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Гуль Надежда Александровна, аспирант кафедры истории Древнего мира 

и средних веков исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Современная историография истории 
древних индоариев: проблемы и перспективы. 

Дедков Виктор Викторович, аспирант кафедры истории Древнего мира и 

средних веков исторического факультета Белорусского государственного 

университета – Интерпретации раннемесопотамского политогенеза III–
нач. II тыс. до н. э. в советской и постсоветской историографии.  

Загідулін Аляксей Мікалаевіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, 

археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Гродзенскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, дактарант кафедры гісторыі 

Расіі гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Праблемы гісторыі Заходняй 
Беларусі ў складзе Польшчы ў асвятленні сучаснай расійскай 

гістарыяграфіі. 

Зайцева Наталья Олеговна, учитель истории и обществоведения Средней 

школы № 32 г. Могилева – История белорусских земель на страницах 

российской периодической печати второй половины ХІХ – начала ХХ в.: 
историографические аспекты. 

Кащеев Андрей Владимирович, ученый секретарь ученого совета 

Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь, кандидат 

исторических наук – История с «грифом»: советская историография 
истории белорусской милиции. 

Козловская Наталья Владимировна, доцент кафедры всеобщей и 

славянской истории факультета истории, коммуникации и туризма 

Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, 

кандидат исторических наук, доцент – Понятие «элита» в современной 
историографии истории шляхты Великого княжества Литовского: 
границы применения. 
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Кручковский Тадеуш Тадеушевич, профессор кафедры всеобщей и 

славянской истории Гродненского государственного университета 

им. Янки Купалы, доктор исторических наук, доцент – Польское 
цивилизационное влияние на Москву в период Смуты в оценке 
Н.М. Карамзина. 

Куприянов Сергей Евгеньевич, заведующий отделом архивоведения 

Белорусского научно-исследовательского института документоведения и 

архивного дела, аспирант кафедры источниковедения исторического 

факультета Белорусского государственного университета – Участие 
войск Герцогства Варшавского в кампании 1812 года в дореволюционной 
историографии. 

Кухарава Кацярына Аляксандраўна, малодшы навуковы супрацоўнік 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі – Асноўныя напрамкі вывучэння 
вырабаў са шкла IX–XIV ст. у савецкай і постсавецкай гістарыяграфіі. 

Лавринович Марина Александровна, аспирантка кафедры истории 

южных и западных славян исторического факультета Белорусского 

государственного университета – «Победный февраль» 1948 года в 

Чехословакии в историографических интерпретациях и практиках 
памяти в социалистический и постсоциалистический периоды. 

Липовская Татьяна Витальевна, заведующий кафедрой гуманитарных 

наук машиностроительного факультета Брестского государственного 

технического университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Проблема места и роли позднего протестантизма в Беларуси в 

отечественной и зарубежной историографии.  

Лішай Дзмітрый Уладзіміравіч, малодшы навуковы супрацоўнік 

Інстытута гісторыі НАН Беларусі, аспірант кафедры гісторыі Беларусі 

новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта – Праблемы і перспектывы даследавання 
«маніфестацыйнага перыяду» 1861–1862 гг. у сучаснай беларускай 

гістарыяграфіі 

Лукашэвіч Андрэй Міхайлавіч, прафесар кафедры гісторыі Беларусі 

новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар – Стан 
суконнай прамысловасці беларускіх губерняў напярэдадні вайны 
1812 года і яго ацэнка ў гістарыяграфіі. 

Любы Андрэй Уладзіміравіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі 

старажытнага часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Gloria 

Jagellonum familia, даследаванні па гісторыі Вялікага Княства 
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Літоўскага XV–XVI ст. у Беларускім дзяржаўным універсітэце і 

Універсітэце імя Сэфана Баторыя ў Вільне ў 1920–1930-я гг.  

Машаров Олег Геннадьевич, первый заместитель начальника Института 

пограничной службы Республики Беларусь, соискатель кафедры истории 

Беларуси нового и новейшего времени исторического факультета 

Белорусского государственного университета – Белорусско-российское 
сотрудничество по пограничным вопросам в контексте строительства 
Союзного государства: историография проблемы. 

Маханько Юрий Вадимович, аспирант кафедры истории нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Британская промышленная революция 

в англоязычной историографии начала XXI в. 

Настусевич Станислав Валерьевич, аспирант кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного 

университета – В преддверии «новой исторической науки»: 
междисциплинарность в трудах Люсьена Февра. 

Науменко Алексей Валентинович, начальник факультета подготовки 

офицерских кадров Института пограничной службы Республики 

Беларусь – Установление и охрана государственной границы Республики 
Беларусь с Украиной: историография проблемы. 

Пецюкевіч Таццяна Уладзіміраўна, аспірант кафедры гісторыі Беларусі 

новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта – Гарадская гаспадарка Мінска ў 1920-я гг.: 

гістарыяграфія пытання. 

Пинчук Вера Юрьевна, аспирантка кафедры истории южных и западных 

славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета – Деятельность чехословацкого правительства в 
эмиграции в оценках советской и чехословацкой историографии 
социалистического периода. 

Сакольчык Алена Эдвардаўна, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Сістэма 
аховы правапарадку ў беларуска-літоўскіх губернях другой паловы ХІХ – 

пачатку ХХ ст.: гістарыяграфія праблемы. 

Скварчэўскі Дзмітрый Вячаслававіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі 

старажытнага часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук – Гісторыя 
навукі ў Вялікім Княстве Літоўскім у беларускай гістарыяграфіі. 

Смірноў Сяржук Мікалаевіч, аспірант кафедры гісторыі Старажытнага 

свету і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
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ўніверсітэта – Рэлігійны сінкрэтызм Рымскай імперыі ў працах айчынных 

і італьянскіх гісторыкаў 2-й пал. ХХ – пач. ХХІ ст. 

Шутова Ольга Михайловна, директор Лаборатории скориноведения и 

валоризации исследований истории и культуры Беларуси, кандидат 

исторических наук – О преемственности и историографии: на примере 

нескольких новых старых сюжетов в скориноведении. 

Щерба Татьяна Николаевна, аспирант кафедры истории Беларуси нового 

и новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Дореволюционная историография о 
сословии почетных граждан в Беларуси. 

Ярошук Глеб Олегович, аспирант кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Историография девиантного 
поведения маргинальных групп населения Беларуси во второй половине 

XIX – начале XX века.  
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СЕКЦЫЯ 5. 
ГІСТОРЫЯ І ПАМЯЦЬ: СУЧАСНЫЯ ПАДЫХОДЫ ДА 

ГІСТАРЫЧНАЙ РЭКАНСТРУКЦЫІ 
Спасылка для ўдзелу ў рабоце секцыі: 

https://us02web.zoom.us/j/87382613437?pwd=b0hSazZnRWY1UV
FOTFpkY0RpNGtaZz09 

Мадэратары: 

Козак Кузьма Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Латышава Вікторыя Аляксандраўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Беляева Наталия Романовна, старший преподаватель кафедры 

источниковедения исторического факультета Белорусского 

государственного университета – «Memory studies» и поколения XX века: 
возможности исследования. 

Блашков Юрий Андреевич, доцент кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Реалии восприятия системы 
военных поселений М.М. Сперанским. 

Бодрыкаў Яўгеній Аляксандравіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі 

новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта – Бежанства ў кампанію 1915 года ва 

ўспамінах жыхароў беларускіх губерняў. 

Воднева Елена Викторовна, аспирант кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета 

– Наследие Ф.В. Булгарина: опыт современного изучения. 

Гладков Александр Константинович, старший научный сотрудник 

Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат 

исторических наук – Мемориальный поворот в Средние века: 
формирование социопрофессиональной памяти в английской 
университетской корпорации XIII–XIV вв. 

Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, дацэнт кафедры эканамічнай 

гісторыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт – Некаторыя заўвагі аб прынцыпах 

навуковага гістарычнага даследавання. 

Ирха Екатерина Михайловна, аспирантка Гродненского 

государственного университета им. Янки Купалы – Научные рецензии 

П.Н. Жуковича как историографический источник. 
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Іванова Вольга Сяргееўна, дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта – Культура памяці 

беларускіх вяскоўцаў: дакументы, успаміны, артэфакты. 

Карлина Оксана Николаевна, доцент кафедры всеобщей истории 

Волынского национального университета им. Леси Украинки, кандидат 

исторических наук, доцент – Концепт «город» в современной научной 
литературе. 

Козак Кузьма Иванович, доцент кафедры источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Историческая память и места 
памяти Белорусского государственного университета в период 

германской оккупации 1941–1944 гг. 

Козік Любоў Антонаўна, дацэнт кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх 

славян гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт – XX з’езд КПСС і яго ўспрыманне 
пісьменнікамі ПНР. 

Латышева Виктория Александровна, доцент кафедры источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук – Дневник О.Б. Рейзман: война глазами 
женщины-оператора.  

Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага 

і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Успаміны 

С. Пароўскага як гістарычная крыніца. 

Meлешко Елена Ивановна, доцент кафедры всеобщей и славянской 

истории Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, 

кандидат исторических наук – Дневники М.В. Нечкиной как 
исторический источник. 

Монзуль Владимир Юрьевич, заведующий сектором научно-справочного 

аппарата отдела информационно-поисковых систем Национального 

архива Республики Беларусь – Вопросы деятельности древнеримских 
реформаторов братьев Гракхов в 133–121 гг. до н. э. в научном наследии 

Д.П. Кончаловского. 

Назаранка Арцём Міхайлавіч, старшы выкладчык кафедры 

крыніцазнаўства гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Масівы персанальных даных як крыніца рэтраспектыўнай 
інфармацыі. 

Перзашкевич Олег Валерьевич, доцент кафедры истории древнего мира 

и средних веков исторического Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – εθνος и его 
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понимание в книгах Пятикнижия Моисеева, приведенных в Библии 

Скорины и Острожской Библии. 

Приступа Наталья Николаевна, доцент кафедры истории Беларуси и 

славянских народов исторического факультета Белорусского 

государственного педагогического университета им. Максима Танка, 

кандидат исторических наук, доцент – Чехословацкое общество периода 
социализма на страницах журнала «Soudobé dějiny». 

Талалуева Ксения Игоревна, аспирант кафедры истории Беларуси нового 

и новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Историческая память о роли женщин 
в процессах послевоенного восстановления БССР. 

Филатова Елена Николаевна, ведущий научный сотрудник Института 

истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук – Источники по 
истории повседневности белорусско-литовских губерний Российской 

империи (1772 – февраль 1917 г.). 

Циватый Вячеслав Григорьевич доцент кафедры истории мирового 

украинства Киевского национального университета им. Тараса 

Шевченко, кандидат исторических наук, доцент – Институциональная 
история дипломатии в фокусе культурно-коммуникативной памяти: 
особенности исторической реконструкции и современного 

моделирования. 
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СЕКЦЫЯ 6. 
АРХІЎ І ДАКУМЕНТ У КУЛЬТУРЫ, НАВУЦЫ, АДУКАЦЫІ 

І ДЗЯРЖАЎНЫМ КІРАВАННІ 
Спасылка для ўдзелу ў рабоце секцыі: 

https://us02web.zoom.us/j/87382613437?pwd=b0hSazZnRWY1UV
FOTFpkY0RpNGtaZz09 

Мадэратары: 

Антановіч Зінаіда Васільеўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Латушкін Андрэй Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Ліпніцкая Вольга Львоўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Агеенко Татьяна Николаевна, научный сотрудник отдела публикаций 

Национального архива Республики Беларусь – Документы партийных 

переписей 1920-х гг. как исторический источник. 

Антановіч Зінаіда Васільеўна, дацэнт кафедры крыніцазнаўства 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Архіўныя фонды органаў 
епархіяльнага кіраўніцтва хрысціянскіх канфесій на беларускіх землях 
(канец XVIII – пачатак ХХ ст.): склад і напрамкі навуковага 

выкарыстання. 

Белявский Александр Михайлович, доцент кафедры источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Образ архивариуса в советской 
фантастике: Шарлемань vs. Изя Кацман. 

Вишневский Илья Алексеевич, заместитель заведующего отделом 

публикаций Национального архива Республики Беларусь – Архивы 
Белорусской обновленческой церкви: к вопросу о сохранности. 

Дубатоўка Марына Андрэеўна, навуковы супрацоўнік Нацыянальнага 

гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь – Дакументы беларускіх архіваў 
як крыніцы па вайне 1812 года. 

Запартыка Аляксандр Міхайлавіч, дырэктар Беларускага дзяржаўнага 

архіва навукова-тэхнічнай дакументацыі, Масейчук Людміла Іванаўна, 

дацэнт кафедры філасофіі і паліталогіі Беларускага дзяржаўнага 

медыцынскага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – 

Перспектывы архіўных даследаванняў па гісторыі вышэйшай адукацыі 
Беларусі (1920-я – 1930-я гг.). 

Каун Сергей Борисович, старший преподаватель кафедры 

источниковедения исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Появление хозяйственных описаний в 
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Великом княжестве Литовском в первой половине XVI в.: экономическая 

необходимость или попытка закрепления прав собственности? 

Лапатин Даниил Игоревич, младший научный сотрудник Белорусского 

научно-исследовательского института документоведения и архивного 

дела – Историография и источниковедение истории архивного дела в 

Беларуси в годы Великой Отечественной войны. 

Латушкін Андрэй Мікалаевіч, дацэнт кафедры крыніцазнаўства 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Агульназемскія прывілеі як частка 
комплекса арыгіналаў актаў архіва Вялікага Княства Літоўскага: 
колькасць, склад, ступень захаванасці. 

Латушкин Иван Викторович, начальник Главного управления контроля и 

делопроизводства Министерства экономики Республики Беларусь, 

соискатель кафедры источниковедения исторического факультета 

Белорусского государственного университета – Система 
межведомственного электронного документооборота в Республике 
Беларусь. 

Липницкая Ольга Львовна, доцент кафедры источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент; Попова Елена Эдуардовна, 

старший преподаватель кафедры источниковедения исторического 

факультета Белорусского государственного университета; Бузун 

Дмитрий Николаевич, начальник Центра образовательных инноваций 

исторического факультета Белорусского государственного университета 

– Формирование цифровой культуры будущих архивистов и 
документоведов. 

Лютаревич Илья Владимирович, младший научный сотрудник отдела 

архивоведения Белорусского научно-исследовательского института 

документоведения и архивного дела – Современная система высшего 

архивного образования на территории США. 

Малишевский Николай Николаевич, доцент кафедры философии и 

методологии университетского образования Республиканского 

института высшей школы, кандидат политических наук – Архив 
Борисоглебской (Коложской) церкви в Гродно. 

Палтаржыцкая Надзея Мікалаеўна, навуковы супрацоўнік Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі – Крыніцазнаўчая каштоўнасць і 
інфарматыўнасць кніг гарадскога самакіравання (на прыкладзе 
магістрацкіх кніг Менска другой паловы XVII ст.). 

Смолякова Екатерина Викторовна, старший преподаватель кафедры 

источниковедения исторического факультета Белорусского 
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государственного университета – Особенности документирования 

деятельности органов законодательной власти БССР в 1920-е гг. 

Соломкина Надежда Сергеевна, студентка магистратуры исторического 

факультета Белорусского государственного университета – 

Документальный состав материалов народного художника БССР 

Валентина Викторовича Волкова в Государственном архиве Витебской 
области.  
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СЕКЦЫЯ 7. 
ЭТНАКУЛЬТУРНАЯ І АРХЕАЛАГІЧНАЯ СПАДЧЫНА 

БЕЛАРУСІ 
Спасылка для ўдзелу ў рабоце секцыі: 

https://us02web.zoom.us/j/87382613437?pwd=b0hSazZnRWY1UV
FOTFpkY0RpNGtaZz09 

Мадэратары: 

Бачыла Ірына Генадзьеўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Курловіч Паліна Сяргееўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Міхайлец Міхаіл Анатольевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Бачыла Ірына Генадзьеўна, дацэнт кафедры этналогіі, музеялогіі і 
гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Кафедра этналогіі, 
музеялогіі і гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта БДУ: вынікі 
палявых этнаграфічных даследаванняў (2016–2021 гг.). 

Власюк Юрый Леанідавіч, аспірант кафедры этналогіі, музеялогіі і 
гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта – Традыцыйныя дажынкі ў сучаснай Беларусі: 
рэканструкцыя абраду ў Беларускім дзяржаўным музеі народнай 
архітэктуры і побыту. 

Гарбачова Вольга Васільеўна, дацэнт кафедры этналогіі, музеялогіі і 
гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Гісторыя і тэорыя 
сусветнага мастацтва з перспектывы сярэдзіны ХІХ ст.: канцэпцыя 
Ігнація Клюкоўскага. 

Гаршкоў Аляксандр Дзмітрыевіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі, 
археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Гродзенскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы – Папярэднія вынікі 
даследаванняў помніка Кавальцы–1 у 2020–2021 гг. 

Глазко Анастасия Николаевна, аспирантка кафедры этнологии, 
музеологии и истории искусств исторического факультета Белорусского 
государственного университета – Изучение похоронно-поминальной 
обрядности рабочих г. Минска в 1970–1980-е гг. 

Здасюк Наталья Михайловна, старший преподаватель кафедры 
этнологии, музеологии и истории искусств исторического факультета 
Белорусского государственного университета – Опыт применения 
цифровых технологий в музеях Беларуси. 

Зыль Алеся Викторовна, аспирант кафедры археологии и специальных 
исторических дисциплин исторического факультета Белорусского 
государственного университета – Анализ остеологических исследований 
железного века на территории Северной Беларуси. 
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Иваничева Ляна Сергеевна, старший преподаватель кафедры 
источниковедения исторического факультета Белорусского 
государственного университета – Трансформация нормативного 
правового регулирования туризма: протокол «Пандемия 2020». 

Киселёва Елизавета Олеговна, аспирантка кафедры археологии и 
специальных исторических дисциплин исторического факультета 
Белорусского государственного университета – Находка бифасиального 
кремневого наконечника из собрания музея исторического факультета 
БГУ. 

Курловіч Паліна Сяргееўна, загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных 
гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – 
Вывучэнне археалагічнага комплексу сярэдзіны – другой паловы 
І тыс. н.э. каля в. Рэчкі Вілейскага раёна Мінскай вобласці: першыя 
вынікі і перспектывы. 

Кухни Александр Иванович, научный сотрудник Института истории НАН 
Беларуси – Музей XXI века: проблемы и задачи. 

Лакіза Вадзім Леанідавіч, дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Археалагічны музей пад 
адкрытым небам у Белавежскай пушчы: гісторыя стварэння і вынікі 
даследаванняў. 

Лукша Кацярына Ігараўна, настаўніца гісторыі Агульнаадукацыйнай 
сярэдняй школы №188 для дзяцей з парушэннямі зроку г. Мінска – 
Знаходкі металічных упрыгожванняў на селішчы каля в. Рэчкі Вілейскага 
раёна. 

Махоўская Ірына Станіславаўна, дацэнт кафедры этналогіі, музеялогіі і 
гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Беларуская 
традыцыйная сям’я ў кантэксце мадэрнізацыйных працэсаў. 

Михайлец Михаил Анатольевич, доцент кафедры этнологии, музеологии 
и истории искусств исторического факультета Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 
Категории «аутентичность» и «уникальность» как угрозы сохранению 
нематериального культурного наследия. 

Михайлова Анастасия Николаевна, студентка магистратуры Пермского 
филиала Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» – Геоинформационные системы в археологии: обзор 
существующей практики применения метода и анализ перспектив 
междисциплинарных пространственных исследований на территории 
Беларуси. 

Новогродский Тадеуш Антонович, заведующий кафедрой этнологии, 
музеологии и истории искусств исторического факультета Белорусского 
государственного университета, доктор исторических наук, профессор – 
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Этнографические экспедиции кафедры этнологии, музеологии и истории 
искусств БГУ (2001–2021 гг.).  

Олюнина Ирина Владимировна, доцент кафедры этнологии, музеологии 
и истории искусств исторического факультета Белорусского 
государственного университета, кандидат исторических наук – К вопросу 
об интерпретации этнокультурного наследия в сфере туризма в 
Республике Беларусь.  

Сахончык Алег Дзмітрыевіч, аспірант кафедры археалогіі і спецыяльных 
гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта – Скарб каля в. Урыцкае: некаторыя пытанні 
фіналу эпохі бронзы – пачатку ранняга жалезнага веку на тэрыторыі 
Беларусі. 

Синило Павел Николаевич, учитель Могилёвского государственного 
областного лицея №1 – Новые данные о заселении Верхнего Поднепровья 
в эпоху позднеледникового времени. 

Тарасенкова Татьяна Ивановна, директор Государственного архива 
новейшей истории Смоленской области, кандидат исторических наук, 
доцент – Историко-этнографическая экспедиция «Смоленская деревня»: 
комплекс массовых источников по истории деревни второй половины 
XX в. 

Трифонова Наталья Яковлевна, доцент кафедры этнологии, музеологии 
и истории искусств исторического факультета Белорусского 
государственного университета, кандидат искусствоведения – 
Памятники церковной старины Могилевщины и Витебщины в оценках 
белорусских ученых конца XIX – начала XX в. 

Філіпчык Дзяніс Уладзіміравіч, дацэнт кафедры этналогіі, музеялогіі і 
гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук – Сядзібна-паркавыя 
комплексы Аршанскага раёна: гісторыя, сучасны стан, перспектывы 
выкарыстання ў турызме. 

Чараўко Віктар Уладзіміравіч, дацэнт кафедры гісторыі і турызму 
Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук – 
Вывучэнне пахавальных помнікаў Падзвіння XIV–XVIII ст. у міжваенны 
перыяд у кантэксце агульнага развіцця археалагічных ведаў на Беларусі. 

Шэвердак Дар’я Сяргееўна, спецыяліст па забеспячэнні вучэбнага 
працэсу, аспірантка кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў 
гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта – Кірмаш 
як элемент святочнай культуры беларусаў у XIX – пачатку ХХ ст. 

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч, намеснік дырэктара па навуковай рабоце 
Інстытута гісторыі НАН, кандыдат гістарычных навук – Археалагічны 
помнік Саннікі ў святле новых даных.  
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СЕКЦЫЯ 8. 
ШЛЯХ У НАВУКУ:  

ТРЫБУНА ПАЧЫНАЮЧАГА ДАСЛЕДЧЫКА 
Спасылка для ўдзелу ў рабоце секцыі: 

https://us02web.zoom.us/j/86592994158?pwd=T3lhU1hNRzZ1Q2
M5YXZwRHp6Q1VrUT09 

Мадэратары: 

Кошалева Наталля Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Маскевіч Ганна Іванаўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Бубенец Анастасия Викторовна, студентка исторического факультета 

Белорусского государственного университета – Английские 
средневековые университеты: историография проблемы. 

Грынеўскі Ян Вітальевіч, студэнт юрыдычнага факультэта Гродзенскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы; Шупіцкая Аксана 

Мікалаеўна дацэнт юрыдычнага факультэта Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт – 

Філасофская тэорыя І. Канчэўскага ў сучаснай праэкцыі. 

Даўматовіч Кірыл Дзмітрыевіч, студэнт гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта – З’явы надвор’я ў Вялікім Княстве 
Літоўскім ва ўспамінах Фёдара Еўлашэўскага. 

Есис Валерия Андреевна, студентка исторического факультета 

Белорусского государственного университета – Космогонические 
представления населения белорусских земель IX – конца XIV в. 

Иванченков Артур Андреевич, студент исторического факультета 

Белорусского государственного университета – Развитие 
конституционного процесса в БССР. 

Коротков Егор Владимирович, студент исторического факультета 

Белорусского государственного университета – Миф о нисхождении 
Ниниги до Микото с равнины высокого неба на тростниковую равнину в 
японских источниках VIII века. 

Лузгина Ирина Олеговна, студентка факультета гуманитаристики и 

языковых коммуникаций Витебского государственного университета им. 

П.М. Машерова – Образовательная политика Турции в Северном 

(турецком) Курдистане в 1923–2021 гг. 

Поддевалина Яна Александровна, студентка исторического факультета 

Белорусского государственного университета – Определение 

коэффициентов весомости для оценки качества систем электронного 
документооборота. 
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Пясецкий Даниил Владимирович, студент исторического факультета 

Белорусского государственного университета – Проблема общеземского 

привилея 6 августа 1492 г. в историографии. 

Шамова Виктория Евгеньевна, студентка факультета истории и 

межкультурных коммуникаций Гомельского государственного 

университета им. Франциска Скорины – Историческая реконструкция 
периода Позднего Средневековья (из опыта работы СНИЛ «Белы 
крыж»). 


