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Віцебск 
2018 

 
ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ РАБОТЫ КАНФЕРЭНЦЫІ  

16.30–17.00 
Актавая зала (І паверх) 

 
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ: 
АДАМЯН Таццяна Мікалаеўна, дырэктар Віцебскай абласной 
бібліятэкі імя У.І. Леніна 
ЮРЧАК Дзяніс Валер'евіч, галоўны спецыяліст упраўлення культуры 
Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта, к. г. н., дацэнт 

 
 

АФІЦЫЙНАЕ ЗАКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ  
 
 

АД’ЕЗД УДЗЕЛЬНІКАЎ КАНФЕРЭНЦЫІ 
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  РЭГІСТРАЦЫЯ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ КАНФЕРЭНЦЫІ  
9.00–10.00 

Фае бібліятэкі (I паверх) 
 
 
 
 

УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ 
10.00–10.30 

Актавая зала (I паверх) 
 
 

АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ: 
АДАМЯН Таццяна Мікалаеўна, дырэктар Віцебскай абласной 
бібліятэкі імя У.І. Леніна 

 
 

ПРЫВІТАЛЬНЫЯ СЛОВЫ: 
 

ПАДГУРСКІ Пётр Мікалаевіч, начальнік упраўлення культуры 
Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта 
ЯГОРАЎ Генадзь Міхайлавіч, начальнік галоўнага ўпраўлення 
ідэалагічнай работы і па справах моладзі Віцебскага абласнога 
выканаўчага камітэта 
КОСМАЧ Веньямін Аркадзьевіч, дэкан гістарычнага факультэта 
ВДУ імя П.М. Машэрава, д. г. н., прафесар 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русецкі 
Аркадзь Уладзіміравіч, 
прафесар кафедры ўсеагульнай 
гісторыі і сусветнай культуры ВДУ 
імя П.М. Машэрава,  
д. г. н., прафесар 

 

Известный советский 
пушкинист Борис Мейлах, а 
он-то из Лепеля 

 

Лісаў 
Аляксандр Генадзьевіч, 
дацэнт кафедры філасофіі і паліталогіі 
Віцебскай дзяржаўнай акадэміі 
ветэрынарнай медыцыны,  
к. мастацтвазнаўства, дацэнт 

 

Организации эсперантистов в 
Витебске 1910-х – 20-х гг. 
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  ПЛЕНАРНАЕ ПАСЕДЖАННЕ КАНФЕРЭНЦЫІ  
10.30–13.00 

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ: 
АДАМЯН Таццяна Мікалаеўна, дырэктар Віцебскай абласной 
бібліятэкі імя У.І. Леніна 
ЮРЧАК Дзяніс Валер'евіч, галоўны спецыяліст упраўлення культуры 
Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта, к. г. н., дацэнт 
 
Юрчак  
Дзяніс Валер'евіч, 
галоўны спецыяліст упраўлення 
культуры Віцебскага абласнога 
выканаўчага камітэта,  
к. г. н., дацэнт 
 

Административно-
территориальное деление 
современной Витебской 
области: историческая 
ретроспектива  
 

Макараў 
Максім Дзмітрыевіч, 
старшы навуковы супрацоўнік 
РІУП «Навукова-тэхналагічны парк 
БНТУ «Палітэхнік»,  
к. г. н. 
 

Пра пачаткі ансамбля 
Ратушнай плошчы ў Віцебску 
 

Сцебурака 
Анатоль Мікалаевіч, 
загадчык навукова-даследчага 
аддзела кнігазнаўства НББ,  
к. г. н. 
 

Віцебшчына ў праекце 
перавыдання «Напалеонаўскага 
гіда» Алена Шапэ: вопыт 
удзелу ў складанні даведніка 
 

Іванова 
Таццяна Пятроўна, 
дацэнт кафедры правазнаўства і 
сацыяльна-гуманітарных дысцыплін 
Віцебскага філіяла Міжнароднага 
ўніверсітэта «МИТСО»,  
к. г. н., дацэнт 
 
 
 
 
 

Витебский регион в 1917–
1924 гг. 

КРУГЛЫ СТОЛ 
«ВІЦЕБШЧЫНА І СМАЛЕНШЧЫНА Ў ПРАЦЭСАХ 

БЕЛАРУСКА-РАСІЙСКАЙ ІНТЭГРАЦЫІ» 
Сектар замежнай літаратуры (ІІ паверх) 

13.30–16.30 
 

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ: 
АДАМЯН Таццяна Мікалаеўна, дырэктар Віцебскай абласной 
бібліятэкі імя У.І. Леніна 
ЛАДОЖЫНА Таццяна Мікалаеўна, супрацоўнік навукова-
адукацыйнага цэнтра «Россия и Беларусь: история и культура в 
прошлом и настоящем» Смаленскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

 
Косаў 
Аляксандр Пятровіч, 
загадчык аспірантуры, дацэнт 
кафедры ўсеагульнай гісторыі і 
сусветнай культуры ВДУ імя 
П.М. Машэрава,  
к. г. н., дацэнт 

 

Витебская область в 
процессах белорусско-
российской интеграции 

 

Ладожына 
Таццяна Мікалаеўна, 
супрацоўнік навукова-адукацыйнага 
цэнтра «Россия и Беларусь: история и 
культура в прошлом и настоящем» 
СмалДУ 

 

Новые находки о Витебском 
крае в исследованиях 
проекта «Белорусские 
смоляне, смоленские 
белорусы» 

 

Смаляк 
Сцяпан Рыгоравіч, 
дацэнт кафедры філасофіі і 
паліталогіі Віцебскай акадэміі 
ветэрынарнай медыцыны, 
к. філас. н., дацэнт  

 

Витебск в социокультурном 
пограничье 

 

Качуліна 
Ліна Аляксандраўна, 
дырэктар МБУК «Веліжскі музей» 
Смаленскай вобласці 

 
 

Нас общая память 
объединяет. К 75-летию 
подвига летчика А. Мамкина 
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  Лісаў 
Аляксандр Генадзьевіч, 
дацэнт кафедры філасофіі і паліталогіі 
Віцебскай дзяржаўнай акадэміі 
ветэрынарнай медыцыны,  
к. мастацтвазнаўства, дацэнт 
Трусава 
Алена Рыгораўна, 
незалежны даследчык 
 

Журнал «Витебский край» 
(1917 г.). Страницы издания 
как отражение исторических 
судеб региона 
 

Космач 
Веньямін Аркадзьевіч, 
дэкан гістарычнага факультэта ВДУ 
імя П.М. Машэрава,  
д. г. н., прафесар 
 

Витебщина в научных и 
культурных связях Советской 
Беларуси с Германией в           
1920-е – начале 1930-х гг. 
 

Давідоўская 
Вольга Мікалаеўна, 
галоўны захавальнік фондаў 
Віцебскага абласнога краязнаўчага 
музея 

Витебск 1920-х – 1930-х гг. на 
фотографиях из фондов 
Витебского областного 
краеведческого музея 
 

 
 

КАВА-ПАЎЗА 
13.00–13.30 (III паверх) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саматой 
Ірына Вацлаваўна, 
незалежны даследчык 

«Жыцця майго і смерці 
пераправы» (ваенная лірыка 
Анатоля Вялюгіна) 
 

Сінкевіч 
Таццяна Іванаўна, 
старшы выкладчык кафедры 
агульнага і рускага мовазнаўства 
ВДУ імя П.М. Машэрава 
Слесарава 
Таццяна Пятроўна, 
дацэнт кафедры агульнага і 
рускага мовазнаўства ВДУ імя 
П.М. Машэрава,  
к. філал. н., дацэнт 
 

Ономастическое пространство 
эпистолярного наследия Марка 
Шагала 
 

Слесарава 
Таццяна Пятроўна, 
дацэнт кафедры агульнага і 
рускага мовазнаўства ВДУ імя 
П.М. Машэрава,  
к. філал. н., дацэнт 
 

«Мне больш даспадобы Ваш 
выраз, які стаў крылатым…» 
(афоризмы в поэзии 
А. Вертинского) 
 

Дадэркіна 
Жанна Віктараўна, 
настаўнік беларускай мовы і 
літаратуры сярэдняй школы 
№ 12 г. Віцебска 
 

Дыялектызмы ў лексічнай 
структуры аповесці «Удог»  
Ф. Сіўко 
 

Налётава 
Наталля Мікалаеўна, 
аспірант кафедры літаратуры 
ВДУ імя П.М. Машэрава 
 

Мастацкая рэпрэзентацыя асобы 
і дзейнасці Ф. Скарыны ў прозе 
Алега Лойкі 
 

Касцюковіч 
Крысціна Аляксандраўна, 
студэнтка гістарычнага 
факультэта ВДУ імя  
П.М. Машэрава 
 

Роля Льва Сапегі ў падзеях 
Смутнага часу: погляды 
гісторыкаў і літаратурна-
мастацкае асэнсаванне 
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  СЕКЦЫЯ 1  
«ГІСТАРЫЧНАЕ КРАЯЗНАЎСТВА» 

13.30–16.30 
Актавая зала (I паверх) 

 
СТАРШЫНСТВУЮЦЬ: 
ДУЛАЎ Анатоль Мікалаевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі 
ВДУ імя П.М. Машэрава, к. г. н., дацэнт 
ЮРЧАК Дзяніс Валер’евіч, галоўны спецыяліст упраўлення культуры 
Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта, к. г. н., дацэнт 
 
Жукоўскі Краткая история 

административно-
территориального деления 
Оршанщины 

Віктар Васільевіч, 
настаўнік геаграфіі сярэдняй 
школы № 2 г. Оршы 
  
Бараноўскі Падзел Сенненскага павета 

паміж Аршанскім, 
Бачэйкаўскім і Віцебскім 
паветамі 

Аляксандр Віктаравіч, 
аспірант Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі 
  
Півавар Краязнаўчы атлас Віцебскага 

раёна Мікалай Васільевіч, 
настаўнік гісторыі Віцебскага 
кадэцкага вучылішча,  
к. г. н. 
 

 

Чараўко 
Віктар Уладзіміравіч, 
старшы выкладчык кафедры 
гісторыі і турызму Полацкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта 
 

Пачатак вывучэння 
познесярэдневяковых 
пахавальных помнікаў 
Падзвіння ў кантэксце агульнага 
развіцця археалагічных ведаў на 
Беларусі 
 

Андрэйчык 
Кацярына Віктараўна, 
старшы выкладчык кафедры 
гісторыі і турызму Полацкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта  
 

Добраўпарадкаванне 
нерухомых матэрыяльных 
гісторыка-культурных 
каштоўнасцей г. Віцебска і 
Віцебскай вобласці ў 1991–
2001 гг.: планаванне і 
мерапрыемствы мясцовых улад  
 

СЕКЦЫЯ 3 
«ЛІТАРАТУРНАЕ КРАЯЗНАЎСТВА. МОВАЗНАЎСТВА. 

ЭТНАГРАФІЯ. ФАЛЬКЛОР» 
13.30–16.30 

Нямецкая чытальная зала (ІІ паверх) 
 

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ: 
БАРОЎКА Ванда Юльянаўна, прафесар кафедры літаратуры ВДУ 
імя П.М. Машэрава, д. філал. н., прафесар 
СЛЕСАРАВА Таццяна Пятроўна, дацэнт кафедры агульнага і 
рускага мовазнаўства ВДУ імя П.М. Машэрава, к. філал. н., дацэнт 
 
Бароўка 
Ванда Юльянаўна, 
прафесар кафедры літаратуры 
ВДУ імя П.М. Машэрава,  
д. філал. н., прафесар 
 

Віцебшчына ў экфрасісах 
беларускіх паэтаў другой паловы 
ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя  
 

Падліпскі 
Аркадзь Міхайлавіч, 
краязнаўца 
 

Издания учебной литературы 
дореволюционного Витебска 
 

Казлова 
Алена Уладзіміраўна, 

Літаратурная старонка газеты 
«Чырвоная Полаччына» як 
люстэрка літаратурнага  намеснік дырэктара па вучэбнай 

рабоце Полацкай дзяржаўнай 
гімназіі № 1 імя Францыска 
Скарыны 

жыцця рэгіёна ў 1926–1928 
гадах 
 

 
Пушкіна Фольклор в этнографических и 

лингвистических исследованияхВольга Іванаўна, 
 старшы выкладчык кафедры 

дашкольнай і пачатковай 
адукацыі ВДУ імя 
П.М. Машэрава 
 
Дулава Реализация растительного кода 

культуры в артионимии 
Белорусского Поозерья 

Юлія Уладзіміраўна, 
аспірант кафедры агульнага і 
рускага мовазнаўства ВДУ імя 
П.М. Машэрава 
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  Бондарава 
Алена Міхайлаўна, 
вядучы архівіст аддзела 
інфармацыйна-пошукавых сістэм і 
аўтаматызаваных архіўных 
тэхналогій Дзяржаўнага архіва 
Віцебскай вобласці 
 

Здание бывшего Крестьянского 
поземельного банка в 
г. Витебске и его обитатели 
 

Юпатаў 
Антон Нікіфаравіч, 
вядучы архівіст Дзяржаўнага 
архіва Віцебскай вобласці 
 

Пожарная охрана Витебской 
губернии в 1917–1924 годах 
 

Нікалаева 
Ірына Уладзіміраўна, 
загадчык кафедры ўсеагульнай 
гісторыі і сусветнай культуры 
ВДУ імя П.М. Машэрава,  
к. г. н., дацэнт 
 

Организационное 
строительство и развитие 
военных комиссариатов на 
Витебщине в 1918–1941 гг. 
 

Мандрык 
Іван Уладзіміравіч, 
прафесар кафедры гісторыі 
Беларусі ВДУ імя П.М. Машэрава, 
д. г. н., прафесар 
 

Прамысловасць Віцебскай 
вобласці на этапе 1966–1970 гг. 
 

Цімафееў 
Расціслаў Уладзіміравіч, 
дацэнт кафедры гісторыі Беларусі  
ВДУ імя П.М. Машэрава,  
к. г. н., дацэнт 
 

Развитие транспорта в 
Витебской области в 
послевоенный период 
 

Катовіч 
Таццяна Віктараўна,  
прафесар кафедры ўсеагульнай 
гісторыі і сусветнай культуры 
ВДУ імя П.М. Машэрава,  
д. мастацтвазнаўства  
 
 
 
 

Октябрьская годовщина в 
Витебске: фильм о параде 
1918 г. 
 

Ястрэмскі
Павел Генадзевіч, 
настаўнік гісторыі сярэдняй 
школы № 16 г. Полацка 
 

Краеведение и военно-
патриотическое воспитание в 
учебном процессе среди 
подростковой молодежи на 
примере зимних боев 1943–1944 гг. 
на территории Витебской области 
 

Рабушка 
Марына Віктараўна, 
метадыст аддзела спорту, 
турызму і краязнаўства  
Віцебскага гарадскога цэнтра 
дадатковай адукацыі дзяцей і 
моладзі 
 

Реализация структурно-
функциональной модели  
туристской и краеведческой 
работы «Через познание малой 
родины к истокам патриотизма и 
гражданственности» в 
государственном учреждении 
образования «Витебский 
городской центр дополнительного 
образования детей и молодежи» 
 

Лук’янава 
Валерыя Андрэеўна, 
настаўнік гісторыі і 
грамадазнаўства гімназіі № 2 
г. Віцебска 
 

Особенности молодежной 
субкультуры стиляг (на примере 
г. Витебска) 
 

Арлова 
Ала Генадзьеўна, 
краязнаўца 
 

Даследчая дзейнасць 
Бачэйкаўскай сярэдняй школы ў 
накірунку праваслаўнага 
краязнаўства  
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  Марціновіч
Сяргей Віктаравіч, 
галоўны захавальнік фондаў 
Віцебскага раённага гісторыка-
краязнаўчага музея 
 

К истории строительства 
киностудии в Витебске (1929–
1933 гг.) 
 

Карпекін 
Канстанцін Рыгоравіч, 
галоўны захавальнік фондаў  
Дзяржаўнага архіва Віцебскай 
вобласці, 
к. г. н. 
 

Яўрэйскія малітоўныя дамы 
мястэчка Астроўна ў 1918 – 
пачатку 1930-х гг. 
 

Якаўлева 
Галіна Мікалаеўна, 
дацэнт кафедры ўсеагульнай 
гісторыі і сусветнай культуры 
ВДУ імя П.М. Машэрава,  
к. г. н., дацэнт 
 

Смерть В.И. Ленина в 
восприятии населения 
г. Витебска 
 

Новак  
Галіна Рыгораўна, 
педагог дадатковай адукацыі 
Віцебскага гарадскога цэнтра 
дадатковай адукацыі дзяцей і 
моладзі 
 

История Витебской очковой 
фабрики 
 

Фядотава-Шнэр 
Наталля Алегаўна, 
вядучы архівіст Дзяржаўнага 
архіва Віцебскай вобласці 
 

История поселка на берегу 
Двины 
 

Гайдукоў 
Канстанцін Пятровіч, 
настаўнік замежнай мовы 
Выдрэйскай ЯСБШ Лёзненскага 
раёна 
 

З досведу даследавання тэмы 
«Героі Сацыялістычнай 
Працы – ураджэнцы Віцебскай 
вобласці» 
 

Леаненка 
Станіслаў Пятровіч, 
выхавацель Бешанковіцкай гімназіі-
інтэрната, краязнаўца

Пётр I в Бешенковичах 
 

Шышанаў  
Валерый Аляксеевіч, 
намеснік дырэктара па 
навуковай рабоце Віцебскага 
абласнога краязнаўчага музея 
 

Художественно-археологическая 
выставка 1871 г. в Витебске: к 
вопросу о проведении и составе 
экспонатов 
 

Ермалёнак  
Вітольд Антонавіч, 
настаўнік гісторыі, кіраўнік 
музейнага аб’яднання Мёрскай 
сярэдняй школы № 3 імя Героя 
Савецкага Саюза Ягора 
Андрэевіча Томкі 
 

Амулеты, абярэгі і лекавыя  
сродкі ў музеях СШ № 3 г. Мёры 
 

Нікіцін 
Станіслаў Пятровіч, 
захавальнік экспанатаў музея 
«Гісторыя Заронаўскага краю» 
 

Герой Аўстрыйскага фронту – 
Г.І. Арлоў 
 

Нікіціна 
Людміла Канстанцінаўна, 
захавальнік экспанатаў музея 
«Гісторыя Заронаўскага краю» 
 

Сям’я Кузьміных – Праведнікі 
народаў свету 
 

Навумава 
Наталля Міхайлаўна, 
намеснік дырэктара па 
вучэбнай рабоце Полацкай 
дзяржаўнай гімназіі № 1 імя 
Францыска Скарыны 
 

Анна Болеславовна Миссуна  
и ее последователи 
 

Воднева 
Ірына Пятроўна, 
загадчык Краязнаўчага музея 
Полацка, філіяла НПГКМЗ 
 

Направления и формы работы по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения (из опыта работы 
Краеведческого музея Полоцка) 
 

Смірнова 
Таццяна Рафаілаўна, 
вядучы навуковы супрацоўнік 
Дзіцячага музея г. Полацка, 
філіяла НПГКМЗ 
 

Вопросы нравственно-
патриотического воспитания 
личности ребенка на современном 
этапе (на примере сотрудничества 
Детского музея и учреждения 
дошкольного образования № 29  
г. Полоцка)
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 Ляшчынскі 
Міхаіл Аляксандравіч, 
намеснік старшыні Віцебскага 
абласнога савета ветэранаў 
 

История возведения памятника 
Александру Казарскому в 
Севастополе: по документам 
РГИА и РГА ВМФ 
 

Дулаў 
Анатоль Мікалаевіч, 
загадчык кафедры гісторыі 
Беларусі ВДУ імя П.М. Машэрава, 
к. г. н., дацэнт 
 

Пра час і пра калег: успаміны 
віцебскага гісторыка 
П.В. Аляксеенкава 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКЦЫЯ 2 
«КУЛЬТУРНА-АСВЕТНЫЯ ЎСТАНОВЫ І ЎСТАНОВЫ 

АДУКАЦЫІ Ў СІСТЭМЕ СУЧАСНАГА КРАЯЗНАЎСТВА»  
13.30–16.30 

Аддзел літаратуры па мастацтве (III паверх) 
 

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ: 
ШЫШАНАЎ Валерый Аляксеевіч, намеснік дырэктара па 
навуковай рабоце Віцебскага абласнога краязнаўчага музея 
СТРУНЧАНКА Андрэй Андрэевіч, намеснік дырэктара па 
аматарскай творчасці і культурна-дасугавай дзейнасці Віцебскага 
абласнога навукова-метадычнага цэнтра народнай творчасці 
 
Струнчанка 
Андрэй Андрэевіч, 
намеснік дырэктара па 
аматарскай творчасці і 
культурна-дасугавай дзейнасці 
Віцебскага абласнога навукова-
метадычнага цэнтра народнай 
творчасці 

Роля ўстаноў культуры ў 
захаванні і папулярызацыі 
традыцыйнай культуры 
Віцебшчыны 
 
 
 
 
 

Бараноўскі  
Андрэй Леанідавіч, 
галоўны бібліёграф навукова-
даследчага аддзела бібліяграфіі 
Інфармацыйнага цэнтра НББ 
 

Геннадий Брониславович 
Шешкен (1925–2013): материалы 
к биографии 
 

Уліновіч 
Надзея Васільеўна, 
вядучы метадыст па этнаграфіі і 
фальклору Віцебскага абласнога 
навукова-метадычнага цэнтра 
народнай творчасці 
 

Выяўленне і зберажэнне аб’ектаў 
нематэрыяльнай культурнай 
спадчыны, праблемы і шляхі 
вырашэння, перспектывы 
 

Мухіна 
Надзея Аляксандраўна, 
метадыст аддзела бібліятэчнага 
маркетынгу Гарадоцкай 
цэнтральнай раённай бібліятэкі 
 
 

Краеведческие проекты 
публичных библиотек 
Городокского района: опыт и 
достижения 
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