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ПРАГРАМНЫ КАМІТЭТ 
 

Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч, дэкан гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар (старшыня) 

Маскевіч Ганна Іванаўна, намеснік дэкана гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Лакіза Вадзім Леанідавіч, дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт 

Курловіч Паліна Сяргееўна, загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных 

гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч, дырэктар Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя 

Я. Коласа НАН Беларусі, дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных 

дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

кандыдат гістарычных навук 

 

АРГАНІЗАЦЫЙНЫ КАМІТЭТ 
 

Курловіч Паліна Сяргееўна, загадчык кафедры археалогіі і спецыяльных 

гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Вайтовіч Аляксандра Уладзіміраўна, дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных 

гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Латушкова Юлія Паўлаўна, старшы выкладчык кафедры археалогіі і спецыяльных 

гістарычных дысцыплін, спецыяліст па забеспячэнні вучэбнага працэсу вучэбнай 

лабараторыі музейнай справы гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта 

Сахончык Алег Дзмітрыевіч, спецыяліст па забеспячэнні вучэбнага працэсу 

вучэбнай лабараторыі музейнай справы, выкладчык кафедры археалогіі і спецыяльных 

гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта 

Зыль Алеся Віктараўна, выкладчык кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных 

дысцыплін гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

Парамонава Дзіяна Сяргееўна, спецыяліст па забеспячэнні вучэбнага працэсу 

кафедры археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта   



ПАРАДАК ПРАЦЫ 
 

13:30–14:00 – рэгістрацыя ўдзельнікаў (вул. Мендзялеева, 36, гістарычны факультэт 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта) 

14:00–18:00 – пасяджэнне круглага стала (аўд. 304) 

18:00–18:30 – падвядзенне вынікаў працы круглага стала (аўд. 304) 

13:00–18:30 – выстава навуковых прац М.М. Чарняўскага з фондаў Фундаментальнай 

бібліятэкі БДУ (аўд. 304) 

Рэгламент выступленняў: да 15 хвілін. 

 

 

Мадэратары: Курловіч Паліна Сяргееўна, Вайтовіч Аляксандра Уладзіміраўна, 

Сахончык Алег Дзмітрыевіч 

 

 

Прывітальнае слова Каханоўскага Аляксандра Генадзьевіча, дэкана гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

 

 

Лакіза Вадзім Леанідавіч (дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт; Мінск, Беларусь). 
Міхаіл Міхайлавіч Чарняўскі у гісторыі выратавальных археалагічных даследаванняў 

першабытных помнікаў Беларускага Панямоння 

Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч (вядучы навуковы супрацоўнік аддзела 

археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 

гістарычных навук; Мінск, Беларусь). 
“Мокрая археалогія” неаліту і бронзавага веку на тэрыторыі Паўднёвай Беларусі: 

некаторыя вынікі і перспектывы. 

Чарняўскі Максім Міхайлавіч (загадчык аддзела археалогіі першабытнага 

грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук; Мінск, 

Беларусь). 
“Мокрая археалогія” Паўночнай Беларусі: агульны агляд і перспектывы. 

Гаршкоў Аляксандр Дзмітрыевіч (старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі, 

археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін ГрДУ імя Янкі Купалы; Гродна, 

Беларусь). 
Тэхніка-марфалагічны аналіз пласцін з помніка Кавальцы 1 (па матэрыялах 

даследаванняў 2019-2021 гг.) 

Вашанаў Аляксандр Мікалаевіч (навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі 

першабытнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі; Мінск, Беларусь). 
Гісторыя вывучэння Смаргонскага фауністычнага месцазнаходжання 



Ткачоў Алег Юр’евіч (навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага 

грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі; Мінск, Беларусь). 

Белыя плямы беларускай археалогіі. Перспектывы даследавання неаліту Заходняй 

Беларусі 

 

Перапынак на каву (16:10–16:30) 

 

Вайтовіч Аляксандра Уладзіміраўна (дацэнт кафедры археалогіі і спецыяльных 

гістарычных дысцыплін гістарычнага факультэта БДУ, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт; Мінск, Беларусь). 
Праблемы археалогіі позняга неаліту – ранняга бронзавага веку Беларускага 

Панямоння ў працах М.М. Чарняўскага 

Линевич Сергей Борисович (научный сотрудник отдела археологии первобытного 

общества Института истории НАН Беларуси; Минск, Беларусь). 

Каменные сверленые топоры со следами ремонта из коллекции ГУ «Слуцкий 

краеведческий музей» 

Дубицкая Наталья Николаевна (старший научный сотрудник отдела археологии 

первобытного общества Института истории НАН Беларуси, кандидат 

исторических наук; Минск, Беларусь). 
Оружие, предметы поясного набора, снаряжение коня и всадника на памятниках 

культуры Абидня (конец II – V вв.) 

Касюк Алена Фёдараўна (вядучы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі 

Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея, кандыдат гістарычных 

навук; Гродна, Беларусь). 
Рака Рось як адзін са шляхоў славянскай каланізацыі Панямоння 

Тарасевіч Вікторыя Мікалаеўна (магістр гістарычных навук; Мінск, Беларусь). 

Культ вады? Арнітаморфныя падвескі культуры смаленска-полацкіх доўгіх курганоў з 

тэрыторыі Беларускага Падзвіння 

 

 

Падвядзенне вынікаў працы круглага стала 


