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ПРАГРАМНЫ КАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ 

Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч – дэкан гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар. 

Белавусаў Леў Сяргеевіч – в. а. дэкана гістарычнага факультэта, 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 гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Герновіч Таццяна Дзмітрыеўна – дацэнт кафедры крыніцазнаўства 

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. 

Кураш Віктар Іосіфавіч – дырэктар Дэпартамента па архівах і справаводству 

Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь. 

Міхальчанка Сяргей Іванавіч – дырэктар Інстытута эканомікі, гісторыі і права, 

дырэктар Цэнтра славяназнаўства Бранскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 

акадэміка І.Г. Пятроўскага, доктар гістарычных навук, прафесар. 

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 (Расійская 

Федэрацыя). 

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 

30 верасня 2022 г. 

(Гістарычны факультэт БДУ, вул. Мендзялеева, 36, г. Мінск) 

 

09.00 – 09.30 — Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі.  

 

09.30 – 10.00 — Адкрыццё канферэнцыі (вул. Мендзялеева, 36, аўд. 304). 

10.00 – 11.20 — Пленарнае пасяджэнне (вул. Мендзялеева, 36, аўд. 304). 

 

11.30 – 17.00 — Праца секцый: 

Секцыя 1. Развіццё Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў кантэксце еўрапейскіх 

універсітэтскіх традыцый (вул. Мендзялеева, 36, аўд. 201). 

Секцыя 2. Актуальныя праблемы сучасных гістарычнай навукі і адукацыі 

(вул. Мендзялеева, 36, аўд. 212). 

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

(вул. Мендзялеева, 36, аўд. 106). 

Секцыя 4. Традыцыі і сучасныя падыходы да вывучэння гістарыяграфіі і 

крыніцазнаўства (вул. Мендзялеева, 36, аўд. 102). 

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

(вул. Мендзялеева, 36, аўд. 310). 

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

кіраванні (вул. Мендзялеева, 36, аўд. 204). 

Секцыя 7. Этнакультурная і археалагічная спадчына Беларусі 

(вул. Мендзялеева, 36, аўд. 205). 

17.15.  Падвядзенне вынікаў канферэнцыі (вул. Мендзялеева, 36, аўд. 304). 

 

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ: 

даклад на пленарным пасяджэнні – да 20 хвілін, 

даклад на секцыях – да 10 хвілін. 
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АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ  

(вул. Мендзялеева, 36, аўд. 304) 

Прывітальнае слова дэкана гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, доктара гістарычных навук, прафесара Каханоўскага 

Аляксандра Генадзьевіча. 

Прывітальнае слова дырэктара Дэпартамента па архівах і справаводству 

Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь Кураша Віктара Іосіфавіча. 

 

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ 

(вул. Мендзялеева, 36, аўд. 304) 

Ходзін Сяргей Мікалаевіч – загадчык кафедры крыніцазнаўства гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, 

прафесар. – Актуальныя праблемы крыніцазнаўства (да 30-годдзя кафедры 
крыніцазнаўства) 

Хорхордина Татьяна Иннокентьевна, заведующая кафедрой истории и 

организации архивного дела Историко-архивного института Российского 

государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук, 

профессор – Университетское историко-архивное образование в контексте 
экологии культуры: тенденции, противоречия, перспективы. 

Шумейко Михаил Федорович, профессор кафедры источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Роль В. И. Пичеты в формировании и 
развитии Архивной службы Беларуси. 

Михальченко Сергей Иванович, директор Института экономики, истории и 

права, директор Центра славяноведения Брянского государственного 

университета имени академика И.Г. Петровского, доктор исторических наук, 

профессор – Неопубликованная рукопись лекционного курса «История 
Византии» А. В. Соловьева в Отделе редких книг и рукописей Библиотеки 
Женевы. 
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СЕКЦЫЯ 1 
РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА Ў 

КАНТЭКСЦЕ ЕЎРАПЕЙСКІХ УНІВЕРСІТЭЦКІХ ТРАДЫЦЫЙ 
(вул. Мендзялеева, 36, аўд. 201) 

Мадэратары:  

Вайтовіч Аляксандра Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Ліпніцкая Вольга Львоўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Яноўскі Алег Антонавіч, кандыдат гістарычных навук, прафесар 

Вайтовіч Аляксандра Уладзіміраўна, дацэнт кафедры археалогіі і 

спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – «Так подать 
лекцию по археологии Белоруссии не может никто»: штрыхі да партрэту 

А. Р. Мітрафанава. 

Дубовик Александр Константинович, доцент кафедры социального 

управления Белорусского национального технического университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Становление высшего технического 

образования в Советской Беларуси в 1920–1930-е гг.: историография 

проблемы. 

Иваничева Ляна Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

источниковедения исторического факультета Белорусского государственного 

университета – Опыт развития устойчивого туризма в Республике Беларусь 

(на основе материалов сборников конференций Белорусского 
государственного университета). 

Каплиев Алексей Александрович, старший научный сотрудник Института 

истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических 

наук – Медицинская секция Института белорусской культуры как пример 

развития советской науки в БССР в 1920-х годах. 

Липницкая Ольга Львовна, доцент кафедры источниковедения исторического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент; Шапко Ариана Сергеевна, аспирантка кафедры 

источниковедения исторического факультета Белорусского государственного 

университета – Канцелярия и делопроизводство в БГУ в ретроспективе. 

Панасовец Илья Николаевич, аспирант кафедры источниковедения 

исторического факультета исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Акты НК РКИ БССР по обследованию 

штатов и структуры БГУ как источник по истории государственного 
контроля в сфере архивного дела и делопроизводства. 
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Петаченко Григорий Алексеевич, доцент кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Высшая школа СССР в годы первой 
пятилетки. 

Посредников Олег Андреевич, научный сотрудник отдела документоведения 

Белорусского научно-исследовательского института документоведения и 

архивного дела – Классификация документов и дел в делопроизводстве и 
архиве Белорусского государственного университета в 1920–1930-е гг. 

Самахвалаў Дзмітрый Сяргеевіч, дацэнт кафедры крыніцазнаўства 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт – Універсітэты і друкары: фарміраванне 

інтэлектуальнай сеткі ў еўрапейскіх краінах (канец XV – XVI ст.). 

Семенюк Егор Владимирович, студент 1 курса исторического факультета 

Белорусского государственного университета – Развитие Белорусского 
государственного университета в контексте европейских и мировых 
университетских традиций. 

Яноўскі Алег Антонавіч, загадчык кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, прафесар – Гісторыя БДУ ў матэрыялах архіўных фондаў 

(прасапаграфічныя эпізоды мемарыялізацыі памяці аб інстытуалізацыі 

інтэлектуальнай супольнасці Беларусі). 
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СЕКЦЫЯ 2 
АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ СУЧАСНЫХ ГІСТАРЫЧНАЙ 

НАВУКІ І АДУКАЦЫІ 
(вул. Мендзялеева, 36, аўд. 212) 

Мадэратары:  

Салькоў Анатоль Пятровіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Кошалева Наталля Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Ларыёнаў Дзяніс Генадзьевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Бубенец Анастасия Викторовна, студентка магистратуры исторического 

факультета Белорусского государственного университета – Тенденции 

развития йешив Западной Европы в Средние века. 

Ван Чунхуа, соискатель кафедры истории нового и новейшего времени 

исторического факультета Белорусского государственного университета – 

Принятие в США «Закона об отношениях с Тайванем» (1979 г.) 

Гладков Александр Константинович, старший научный сотрудник Института 

всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук – 

Историческая память и практика схоластического обучения во Франции XI–

XII вв. 

Гуль Надежда Александровна, преподаватель кафедры истории древнего мира 

и средних веков исторического факультета Белорусского государственного 

университета – Использование современных цифровых технологий в изучении 
ранней истории Древней Индии. 

Дзягель Ганна Віктараўна, дацэнт кафедры міжнароднага права Міжнароднага 

ўніверсітэта «МІТСО», кандыдат гістарычных навук – Па-за біблейскія 
крыніцы па гісторыі іўдзейскай абшчыны ў Вавілоне і ў персідскі перыяд (VI–

IV стст. да н. э.).  

Довгялло Михаил Степанович, доцент кафедры истории южных и западных 

славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Маршал Ф. Н. Толбухин 

– освободитель шести стран в годы Второй мировой войны.  

Евтухов Игорь Орестович, профессор кафедры истории древнего мира и 

средних веков исторического факультета Белорусского государственного 

университета, доктор исторических наук, профессор – Белорусская советская 

медиевистика: опорная структура и идеологическая рамка. 

Ерохов Никита Сергеевич, студент 4 курса исторического факультета 

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова – 
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Между национализмами: Конституционно-католическая партия Литвы и 

Беларуси в революции 1905 года. 

Келлер Ольга Борисовна, приват-доцент кафедры истории средних веков 

Тюбингенского университета; профессор кафедры истории нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, доктор исторических наук, профессор – 

Появление «Кабинетов редкостей» – «кунсткамер» в Европе на стыке 

Средневековья и Нового времени.  

Козік Любоў Антонаўна, дацэнт кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх славян 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт – Асаблівасці правядзення індустрыялізацыі ў 

Польшчы ў 50–60-я гады ХХ ст.  

Колб Евгений Георгиевич, доцент кафедры истории нового и новейшего 

времени исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Трансформация 

партийно-политического ландшафта Франции по итогам выборов 2022 г. 

Кондраль Александра Александровна, доцент кафедры истории нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Сотрудничество между Республикой Беларусь и странами Персидского 

залива в экономической сфере. 

Космач Павел Геннадьевич, доцент кафедры истории нового и новейшего 

времени исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Начальный этап 

секуляризационных процессов в США. 

Кошелев Владимир Сергеевич, заведующий кафедрой истории нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, доктор исторических наук, профессор – 

Внешняя политика Республики Беларусь в отношении арабских стран. 

Кошелева Наталья Владимировна, доцент кафедры истории древнего мира и 

средних веков исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Религиозные и этно-

религиозные группы современной Сирии. 

Ларионов Денис Геннадьевич, доцент кафедры истории нового и новейшего 

времени исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Республика Беларусь и 

Ватикан: развитие отношений на высшем уровне.  
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Літвіноўская Юлія Іванаўна, дацэнт кафедры гуманітарных дысцыплін 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Беларуская адукацыя на мяжы XIX–XX 

стагоддзяў. 

Мазарчук Дмитрий Валерьевич, проректор по научной и методической работе 

Института подготовки научных кадров Национальной академии наук 

Беларуси, кандидат исторических наук, доцент – Архивные источники по 

истории английской дипломатии периода Итальянских войн (1494–1559). 

Маханько Юрий Вадимович, аспирант кафедры истории нового и новейшего 

времени исторического факультета Белорусского государственного 

университета – Модернизационное направление в исследовании Британской 

промышленной революции. 

Мядзведзева Аляксандра Аляксандраўна, студэнтка 4 курса гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта – Адлюстраванне 

эканамічных, палітычных і сацыяльных навін у газеце «Чырвоны сцяг» 

(Маладзечанскі раён) за 1953 год. 

Назаранка Арцём Міхайлавіч, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта – Выхадцы з 

тэрыторыі Беларусі ў складзе палітычных эліт СССР. 

Настусевич Валерия Игоревна, аспирантка кафедры истории нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Социально-политическое положение 

Католической Церкви в годы гражданской войны в Испании (1936–1939). 

Пашков Никодим Олегович, доцент кафедры истории древнего мира и средних 

веков исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук – Отношение Кипрской 

Архиепископии и Сербского Патриархата по вопросу предоставлении 

автокефалии Македонской Православной Церкви. 

Приступа Наталья Николаевна, доцент кафедры истории Беларуси и 

славянских народов Белорусского государственного педагогического 

университета имени М. Танка, кандидат исторических наук, доцент – 

Основные тенденции развития социальной структуры чехословацкого 

общества в 50-е – 60-е годы ХХ века. 

Раховская Елена Анатольевна, учитель истории Средней школы № 72 

г. Минска – Использование инфографики на уроках истории как средство 

повышения познавательной активности учащихся.  
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Саватеева Дарья Владимировна, аспирантка кафедры истории нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Частное пенсионное страхование в ФРГ в 

ХХI в.  

Сальков Анатолий Петрович, заведующий кафедрой истории южных и 

западных славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Отражение 

национально-территориальных конфликтов в Центрально-Восточной Европе 
в документах архивных фондов белорусских и российских архивов. 

Шумский Игорь Иванович, доцент кафедры истории нового и новейшего 

времени исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Система образования в 

глобальной политике американских неоконсерваторов. 

Янушевич Иван Иванович, доцент кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Налоговая политика советского государства по отношению к православным 

священнослужителям (1917–1941 гг.).  
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СЕКЦЫЯ 3 
ТРАДЫЦЫІ І ІНАВАЦЫІ Ў ВЫВУЧЭННІ І ВЫКЛАДАННІ 

ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ 
(вул. Мендзялеева, 36, аўд. 106) 

Мадэратары:  

Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Александрович Сергей Сергеевич, доцент кафедры истории южных и 

западных славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Тактика боевых 

действий советских партизан в годы Великой Отечественной войны (на 

примере Особого партизанского полка «Тринадцать»). 

Ананька Кірыл Дзмітрыевіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і 

спецыяльных гістарычных дысцыплін факультэта гісторыі, камунікацыі і 

турызму Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, настаўнік 

гісторыі Гімназіі № 7 г. Гродна – Настаўнікі праваслаўнага Закону Божага ў 

беларускіх гімназіях міжваеннай Заходняй Беларусі. 

Аўсейчык Уладзімір Яўгенавіч, дацэнт кафедры гісторыі і турызму 

гуманітарнага факультэта Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Еўфрасінні 

Полацкай, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Арэалы пасялення і 

колькасны склад старавераў у паўднёва-ўсходняй Беларусі ў сярэдзіне ХІХ ст. 

Бурачонак Аляксандр Вячаславіч, 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 – Рэгулятарнае асяроддзе 

развіцця рыначных адносін на тэрыторыі Беларусі ў ХІХ – пачатку ХХ ст. 

Веремейчик Алина Евгеньевна, заместитель декана по учебно-воспитательной 

работе и социальным вопросам исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Трансформация правового регулирования крупной земельной собственности в 

белорусских губерниях в конце XVIII – первой половине XIX в. 

Волостных Евгений Иванович, преподаватель Минского государственного 

профессионально-технического колледжа железнодорожного транспорта 

имени Е. П. Юшкевича – Отражение изменений в структуре железной дороги 

БССР в исторических источниках.  
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Гецевич Андрей Казимирович, заведующий кафедрой туризма и культурного 

наследия факультета истории, коммуникации и туризма Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы, кандидат исторических 

наук, доцент – Отражение кредитно-банковской истории 

западнобелорусского региона в межвоенный период в архивных источниках. 

Грыбко Ірына Леанідаўна, старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі 

старажытнага часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта – Мінская дума ў 1905 г. 

Дзядзюля Дар’я Аляксандраўна, метадыст гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта – Уплыў сацыяльна-эканамічных 

пераўтварэнняў на ўзровень жыцця насельніцтва Заходняй Беларусі (1939–

1941 гг.). 

Зуев Артур Владиславович, студент 4 курса исторического факультета 

Белорусского государственного университета – Социально-экономическая 

трансформация белорусской деревни после отмены крепостного права. 

Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч, дэкан гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар – 

Стан і перспектывы вывучэння сацыяльнай гісторыі Беларусі ў XIX – пачатку 

ХХ ст. 

Клишевич Сергей Михайлович, депутат Палаты Представителей 

Национального собрания Республики Беларусь – Участие комсомола 

Беларуси в организации социалистического соревнования в условиях 

трансформации советского общества (1985–1991 гг.) 

Лебедзева Ірына Валенцінаўна, старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі 

новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Дзеці ва ўмовах сацыяльнай трансфармацыі беларускага 

грамадства ў першай чвэрці ХХ ст. 

Лізуноў Андрэй Іванавіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу, настаўнік гісторыі Сярэдняй школы № 70 г. Мінска – 

Прыналежнасць Магілёўскай губерні ў 1918–1921 гг.: унутрыпалітычны 

канфлікт у савецкіх органах улады. 

Ляпешкін Яўген Мікалаевіч, саіскальнік кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навешага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Прынцыпы фарміравання губернатарскага корпуса на 

тэрыторыі Беларусі ў 1864–1917 гг.  

Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 



 14 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. – Правядзенне архіўнай 

рэформы 1852 г. у заходніх губернях Расійскай імперыі. 

Макоўская Яна Уладзіміраўна, аспірантка кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дяржаўнага 

ўніверсітэта – Прычыны і перадумовы ўзнікнення мануфактурнай 

вытворчасці на тэрыторыі Беларусі ў XVIII ст.  

Максимчик Андрей Николаевич, доцент кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент – 

Неизвестное об известных: документы из личных архивов родственников 

сотрудников БГУ. 

Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі 

старажытнага часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – 

Дыпламатычная дзейнасць як аснова палітычнага авансу і матэрыяльнай 

узнагароды ў Вялікім Княстве Літоўскім XVI ст.: казус Міхайлы Гарабурды. 

Паддубская Алена Фёдараўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнга факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт  – Беларуска-кітайскае супрацоўніцтва 

ў кантэксце ініцыятывы "Адзін пояс – адзін шлях". 

Пинчук Дмитрий Николаевич, аспирант кафедры истории Беларуси древнего 

времени и средних веков исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Доходы монастырей Слуцкой архимандрии 

от богослужебной деятельности во второй половине XVIII в. 

Платонов Кирилл Александрович, студент магистратуры исторического 

факультета Белорусского государственного университета – Установление 

дипломатических отношений Республики Беларусь с Китайской Народной 

Республикой. 

Русин Олег Дмитриевич, аспирант кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Формирование советским руководством 

процессов социальной мобильности сельского населения БССР (1944–1965 гг.). 

Сенько Александра Игоревна, аспирант кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Особенности социально-демографического 

развития Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. 

Сидорова Светлана Олеговна, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин в туризме и гостеприимстве института менеджмента спорта и 
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туризма Белорусского государственного университета физической культуры, 

кандидат исторических наук – Управления почтово-телеграфных округов на 

территории белорусских губерний (80-е гг. XIX в. – начало XX в.): структура 

и функции. 

Сосна Уладзімір Аркадзевіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага 

часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Палітычныя чыннікі 

сялянскіх рухаў на тэрыторыі Беларусі ў XVIII ст. 

Степанов Николай Андреевич, студент 3 курса исторического факультета 

Белорусского государственного университета – Изучение эмиграции населения 

с территории белорусских губерний Российской империи во второй половине 

XIX – начале ХХ в. 

Цемушаў Сцяпан Мікалаевіч, прафесар кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, 

дацэнт – Асаблівасці зместу і прадстаўлення гістарычнай інфармацыі ў 

«Атласе беларускай дзяржаўнасці». 

Щерба Татьяна Николаевна, преподаватель кафедры истории Беларуси нового 

и новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Почетные граждане белорусских губерний: 

дореволюционная историография о социально-правовом положении сословной 

группы. 
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СЕКЦЫЯ 4 
ТРАДЫЦЫІ І СУЧАСНЫЯ ПАДЫХОДЫ ДА ВЫВУЧЭННЯ 

ГІСТАРЫЯГРАФІІ І КРЫНІЦАЗНАЎСТВА 
(вул. Мендзялеева, 36, аўд. 102) 

Мадэратары:  

Ходзін Сяргей Мікалаевіч, доктар гістарычных навук, прафесар 
Латушкін Андрэй Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Бяляўскі Аляксандр Міхайлавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Белявский Александр Михайлович, доцент кафедры источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Наносит ли Империя ответный удар, 

или Исторический ревизионизм как методологическая проблема 

постколониальных исследований (на примере некоторых дискуссий в 

ирландской историографии начала XXI в.). 

Блашков Юрий Андреевич, доцент кафедры истории России исторического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент – Источники по проблеме организации в 

Российской империи опытного военного поселения. 

Бодрыкаў Яўгеній Аляксандравіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага 

і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Дзейнасць дабрачынных арганізацый па дапамозе бежанцам на 

тэрыторыі беларускіх губерняў падчас Першай сусветнай вайны: 

гістарыяграфія пытання. 

Бусько Сергей Иванович, доцент кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук – Отчеты 

Виленского учебного округа как источник по истории физической культуры 

Беларуси начала ХХ в. 

Дашкевіч Аляксандр Леaнідавіч, дэкан факультэта эканомікі і бізнеса 

Інстытута прадпрымальніцкай дзейнасці; выкладчык юрыдычнага каледжа 

Беларускага дзяржаўнга ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – 

Канстытуцыя БССР 1978 года як крыніца прававога рэгулявання стварэння і 

дзейнасці грамадскіх фарміраванняў: трансфармацыя канстытуцыйных 

норм. 

Довматович Кирилл Дмитриевич, студент 4 курса исторического факультета 

Белорусского государственного университета; учитель истории Средней 

школы № 22 г. Минска им. С.И. Грицевца – Научные дискуссии 
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М.К. Любавского и Н.А. Максимейко о происхождении сейма Великого 

княжества Литовского. 

Зыль Алеся Викторовна, специалист по обеспечению учебного процесса 

кафедры археологии и специальных исторических дисциплин исторического 

факультета Белорусского государственного университета – Историография 

археозоологического изучения фаунистических остатков на территории 

Беларуси. 

Калтачэнка Аліна Ігараўна, аспірантка кафедры гісторыка-культурнай 

спадчыны Беларусі Рэспубліканскага інстытуту вышэйшай школы – 

Рэканструкцыя адукацыйнага падарожжа Крыштафа Міхала Сапегі і 

Казіміра Леона Сапегі праз лісты да сям’і. 

Каун Сергей Борисович, старший преподаватель кафедры источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета – 

Хозяйственные описания XVI–XVIII вв. как источник по политической, 

экономической и культурной истории белорусских земель. 

Красінскі Іван Віктаравіч, студэнт магістратуры гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, настаўнік гісторыі і грамадазнаўства 

Ратамскай сярэдняй школы – Рада ВКЛ XV–XVI стст. у сучаснай 

гістарыяграфіі. 

Латушкін Андрэй Мікалаевіч, дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт – Канцэпт «дзяржаўнага архіва Вялікага Княства Літоўскага» 
(архіва вялікіх князёў літоўскіх) у айчыннай гістарыяграфіі 1991–2021 гг. 

Лукашевич Андрей Михайлович, профессор кафедры истории Беларуси 

нового и новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, доктор исторических наук, профессор – 

Личные дела партномеклатуры КПБ как исторический источник советской 

эпохи. 

Любы Андрэй Уладзіміравіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі старажытнага 

часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Гістарыяграфія гісторыі 

Беларусі Сярэдніх вякоў і ранняга Новага часу: праблемы ХХ ст. і сучасныя 
тэндэнцыі.  

Лянцэвіч Вольга Міхайлаўна, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі права 

факультэта права Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт; Рамановіч Аляксей Дзмітрыевіч, 

студэнт 4 курса факультэта права Беларускага дзяржаўнага эканамічнага 

універсітэта» – Канстытуцыйныя працэсы ў перыяд фарміравання беларускай 
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дзяржаўнасці: параўнальная характарыстыка канстытуцыйных актаў БНР 

і ССРБ. 

Мальцев Михаил Алексеевич, преподаватель кафедры социально-

гуманитарных и историко-правовых дисциплин Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь – Генеральный план восстановления и 

развития г. Минска как исторический источник. 

Садовская Божена Ивановна, аспирантка кафедры истории Беларуси, 

археологии и специальных исторических дисциплин факультета истории, 

коммуникации и туризма Гродненского государственного университета имени 

Янки Купалы – Изложение истории в школах крестьянской молодёжи и 
фабрично-заводских семилетках БССР в 1920-е гг. 

Смірноў Сяржук Мікалаевіч, аспірант кафедры гісторыі старажытнага свету і 

сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Дыскусіі аб «язычніцкім монатэізме» Рымскай імперыі І–

ІІІ стст. у сучаснай заходняй гістарыяграфіі. 

Чараўко Віктар Уладзіміравіч, дацэнт кафедры гісторыі і турызму Полацкага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – 

Заходнебеларуская праблематыка ў часопісе «Весці Акадэміі навук 

Беларускай ССР».  

Шабасова Марина Алексеевна, доцент кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Первая пятилетка в СССР в 

репортажах американских корреспондентов.  

Шкут Екатерина Васильевна, студентка магистратуры исторического 

факультета Белорусского государственного университета, архивист 

Белорусского государственного архива научно-технической документации – 

Политика администрации Ф.Д. Рузвельта во время Второй мировой войны в 

отношении Советского Союза в американской историографии. 

Шымак Алена Казіміраўна, дацэнт кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук – Успаміны Альфрэда Ромера (1864–1865) – недаследаваная крыніца па 

гісторыі Беларусі. 

Ходин Сергей Николаевич, заведующий кафедрой источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

доктор исторических наук, профессор – Междисциплинарные аспекты 

источниковедения. 
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СЕКЦЫЯ 5 
ГІСТОРЫЯ І ПАМЯЦЬ: СУЧАСНЫЯ ПАДЫХОДЫ ДА 

ГІСТАРЫЧНАЙ РЭКАНСТРУКЦЫІ 
(вул. Мендзялеева, 36, аўд. 310) 

Мадэратары: 

Гужалоўскі Аляксандр Аляксандравіч, доктар гістарычных навук, прафесар 
Козак Кузьма Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Ананька Вольга Сяргееўна, аспірантка кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і 

спецыяльных гістарычных дысцыплін факультэта гісторыі, камунікацыі і 

турызму Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы – 

Падтрыманне санітарыі і добраўпарадкаванне ў гарадах Навагрудскага 

ваяводства. 

Беляева Анна Владимировна, аспирант кафедры истории нового и новейшего 

времени исторического факультета Белорусского государственного 

университета – Возможности применения контент-анализа в исторических 

исследованиях (на примере анализа отчетов Американо-китайской комиссии 

по обзору экономики и безопасности за 2002–2020 гг.)  

Бригадина Ольга Васильевна, доцент кафедры истории России исторического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент – Формирование советских традиций в сфере 

культуры и организация досуга населения (1920-е – 1930-е гг.).  

Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага 

і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Эліты ў дзелавым 

асяроддзі Беларусі ў ХІХ – пачатку ХХ ст.  

Воднева Елена Викторовна, аспирантка кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета – 

Тенденции развития высшего образования в Российской империи во второй 

четверти XIX в. глазами редактора «Северной пчелы». 

Гужалоўскі Аляксандр Аляксандравіч, прафесар кафедры этналогіі, 

музеялогіі і гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар – Узнікненне 

беларускага КВЗ як формы сучаснай смехавай культуры. 

Козак Кузьма Иванович, доцент кафедры источниковедения исторического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент – Историческая память и историческая архивная 

реконструкция полесской деревни Ольшаны. 
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Красінскі Іван Віктаравіч, студэнт магістратуры гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, настаўнік гісторыі і грамадазнаўства 

Ратамскай сярэдняй школы – Перспектывы развіцця дыстанцыйнай 

гістарычнай адукацыі на платформе Stepik.  

Макоўская Вікторыя Аляксандраўна, аспірантка кафедры археалогіі 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта – Археалогія 

дзяцінства: станаўленне кірунку і перспектывы развіцця ў Беларусі. 

Меньковский Вячеслав Иванович, профессор кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

доктор исторических наук, профессор – Феномен формирования «образа 

СССР». 

Монзуль Владимир Юрьевич, заместитель заведующего отделом 

информационно-поисковых систем Национального архива Республики 

Беларусь – Повседневное измерение коммунального хозяйства: минский 

водопровод и минчане в июле 1944–1953 гг.  

Пецюкевіч Таццяна Уладзіміраўна, аспірантка кафедры гісторыі Беларусі 

новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – Праблема планіроўкі савецкіх гарадоў у 1920–1930-я гг. (на 

прыкладзе г. Мінска). 

Плющакова Наталья Олеговна, учитель истории и обществоведения Средней 

школы № 32 г. Могилева – Историческая память и идеология государства. 

Приборович Артем Александрович, доцент кафедры источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Аспекты визуализации исторической 
информации в электронном обучении. 

Пыж Дарья Сергеевна, младший научный сотрудник Института истории 

Национальной академии наук Беларуси – Образ Польши и поляков на 

страницах газеты «Савецкая Беларусь» в 1920-е –1939 гг.  

Репин Виталий Валерьевич, доцент кафедры истории южных и западных 

славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Государственная 

политика памяти через призму источников по устной истории в Чешской 

Республике.  

Свентецкая Татьяна Валерьевна, аспирантка кафедры международных 

отношений факультета международных отношений Белорусского 

государственного университета – Архивирование политической жизни США: 

цифровое бессмертие публичной дипломатии. 
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Филатова Елена Николаевна, ведущий научный сотрудник Института истории 

Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук – 

Повседневная жизнь населения белорусско-литовских губерний во время 

восстания 1863–1864 гг. и Первой мировой войны (по воспоминаниям 

современников). 

Чжан Мэнмэн, аспирант кафедры этнологии, музеологии и истории искусств 

исторического факультета Белорусского государственного университета – 

Белорусские и китайские деревни: сохранение и ревитализация. 

Чикалова Ирина Ромуальдовна, заведующая кафедрой всеобщей истории и 

методики преподавания истории Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка, доктор исторических 

наук, профессор – Вклад отечественной исторической науки в реконструкцию 

событий, связанных с Первой мировой войной на территории Беларуси. 
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СЕКЦЫЯ 6 
АРХІЎ І ДАКУМЕНТ У КУЛЬТУРЫ, НАВУЦЫ, АДУКАЦЫІ І 

ДЗЯРЖАЎНЫМ КІРАВАННІ 
(вул. Мендзялеева, 36, аўд. 204) 

Мадэратары: 

Герновіч Таццяна Дзмітрыеўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Іванова Вольга Сяргееўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Агеенко Татьяна Николаевна, научный сотрудник отдела публикаций 

Национального архива Республики Беларусь – Биографии работников ЦБ–ЦК 

КП(б)Б: сложности изучения.  

Белявский Александр Михайлович, доцент кафедры источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – Архивы в «Галактике Маркони»: в 
ожидании новой парадигмы. 

Боровская Ольга Николаевна, старший научный сотрудник Центра всеобщей 

истории, международных отношений и геополитики Института истории 

Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук – 

Супрацоўніцтва Польска-расійска-украінскай спецыяльнай камісіі з 

Цэнтральным архівам БССР па пытанні рээвакуацыі архіўнай спадчыны ў 
1922–1929 гг. 

Гернович Татьяна Дмитриевна, доцент кафедры источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент – «Культура архива»: возникновение 
традиции сохранения документированной информации в древнейших 

цивилизациях.  

Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, дацэнт кафедры эканамічнай гісторыі 

Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт – Фінансаванне дзяржаўных архіўных устаноў на тэрыторыі 

Беларусі ў 40-х – 50-х гг. XIX ст.  

Ершова Ольга Игоревна, доцент кафедры истории России исторического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент – Документы партийного архива как источник по 

истории развития народного образования в БССР в 1920-е –1930-е гг. 

Іванова Вольга Сяргееўна, дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт – Архівы беларускіх арганізацый у складзе Беларускага музея 
імя І. Луцкевіча ў Вільні. 
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Козленко Алексей Владимирович, доцент кафедры истории древнего мира и 

средних веков исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Дипломы и проблема 
архивного хранения документов в Древнем Риме.  

Куприянов Сергей Евгеньевич заведующий отделом архивоведения 

Белорусского научно-исследовательского института документоведения и 

архивного дела, аспирант кафедры источниковедения исторического 

факультета Белорусского государственного университета – Архивные 

документы по истории русско-французской войны 1812 г. в архивохранилищах 
Польши. 

Латушкин Иван Викторович, начальник Главного управления контроля и 

делопроизводства Министерства экономики Республики Беларусь, соискатель 

кафедры источниковедения исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Интеграция электронного архива с 

ведомственной системой электронного документооборота.  

Латушкин Иван Викторович, начальник Главного управления контроля и 

делопроизводства Министерства экономики Республики Беларусь, соискатель 

кафедры источниковедения исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Автомотизированная система 
государственной защищенной электронной почты ДСП.  

Лукина Екатерина Александровна, архивист Национального архива 

Республики Беларусь – Исторические документы в белорусской анимации. 

Лютаревич Илья Владимирович, аспирант кафедры источниковедения 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

младший научный сотрудник отдела архивоведения Белорусского научно-

исследовательского института документоведения и архивного дела – Генезис 

системы управления архивным делом на территории Соединенных Штатов 
Америки.  

Макаренко Елена Александровна, заведующий отделом информационно-

поисковых систем Национального архива Республики Беларусь – 

Информационные ресурсы Национального архива Республики Беларусь: 

состояние и перспективы развития. 

Поддевалина Яна Александровна, студентка магистратуры исторического 

факультета Белорусского государственного университета – Критерии 
формирования требований к качеству систем электронного 

документооборота. 

Соломкина Надежда Сергеевна, специалист по обеспечению учебного 

процесса кафедры источниковедения исторического факультета Белорусского 
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государственного университета, магистр – Электронные выставки архивных 

документов: терминологический аспект. 

Чэчулін Захар Валер’евіч, архіварыус службы справаводства і 

дакументазвароту Галоўнага ўпраўлення арганізацыйнага і метадычнага 

забеспячэння судовай дзейнасці Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь – 

Калекцыя капійных кніг канцылярыі вялікіх магістраў Тэўтонскага ордэна з 
Дзяржаўнага таемнага архіва прускай культурнай спадчыны і яе навуковая 
каштоўнасць для рэканструкцыі дакументальнага складу архіва вялікіх князёў 

літоўскіх (1392–1440 гг.). 
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СЕКЦЫЯ 7 
ЭТНАКУЛЬТУРНАЯ І АРХЕАЛАГІЧНАЯ СПАДЧЫНА 

БЕЛАРУСІ 
(вул. Мендзялеева, 36, аўд. 205) 

Мадэратары:  

Маскевіч Ганна Іванаўна, кандыдат гістарычных навук дацэнт 
Курловіч Паліна Сяргееўна, кандыдат гістарычных навук дацэнт 

Абухава Алена Мікалаеўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і 

спецыяльных гістарычных дысцыплін факультэта гісторыі, камунікацыі і 

турызму Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт – Дарогі ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.). 

Алтынов Николай Матвеевич, специалист по учебно-методической работе 

кафедры археологии исторического факультета Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова – Цифровые 
технологии в археологических исследованиях и реконструкции.  

Гаршкоў Аляксандр Дзмітрыевіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі, 

археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін факультэта гісторыі, 

камунікацыі і турызму Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі 

Купалы – Папярэднія вынікі даследаванняў помніка Пагараны-1 у 2022 годзе.  

Глазко Настасся Мікалаеўна, аспірантка кафедры этналогіі, музеялогіі і 

гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта – «Сярод жывых ідзе жывы»: вобраз бессмяротнага Леніна ў 

часопісе «Сталінская моладзь» (50-я гг. ХХ ст.). 

Курловіч Паліна Сяргееўна, загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных 

гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт – Выязная археалагічная 
практыка студэнтаў БДУ ў 2021–2022 гг. 

Здасюк Наталья Михайловна, старший преподаватель кафедры этнологии, 

музеологии и истории искусств исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Презентация в сети Интернет объектов 

отечественного культурного наследия белорусскими музеями. 

Латушкова Юлия Павловна, старший преподаватель кафедры археологии и 

специальных исторических дисциплин исторического факультета 

Белорусского государственного университета – Кладовые комплексы 

новейшего времени в советской художественной литературе. 

Маскевіч Ганна Іванаўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
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ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук дацэнт – Сацыяльная іерархія 

сялянства Беларусі ў ХІХ – пачатку ХХ ст. праз прызму традыцыйнай 

сямейнай абраднасці.  

Матвеева Мария Валерьевна, учитель истории и обществоведения Средней 

школы № 32 г. Могилева – Материальная культура славян в дохристианский 

период. 

Михайлец Михаил Анатольевич, доцент кафедры этнологии, музеологии и 

истории искусств исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент – Инвентаризация 
нематериального культурного наследия: требования Кодекса о культуре 
Республики Беларусь и Конвенции 2003 года. 

Новогродский Тадеуш Антонович, заведующий кафедрой этнологии, 

музеологии и истории искусств исторического факультета Белорусского 

государственного университета – Полевая этнология в Республике Беларусь на 

современном этапе.  

Сахончык Алег Дзмітрыевіч, спецыяліст па забеспячэнні вучэбнага працэсу 

вучэбнай лабараторыі музейнай справы, выкладчык кафедры археалогіі і 

спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта – Ахвярныя жывёлы ў пахавальнай традыцыі 

мілаградскай культуры. 
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ДЛЯ НАТАТАК 
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