
  Дзяржаўная ўстанова 

«Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна» 

Установа адукацыі 

«Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава» 

 

 

 

 

 

 

ПРАГРАМА 

VІ Міжнароднай навукова-практычнай 

канферэнцыі «Віцебскі край», прысвечанай 

75-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 

 

г. Віцебск, 19 лістапада 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віцебск 

2020 

ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ РАБОТЫ КАНФЕРЭНЦЫІ  

16.30–17.00 

Актавая зала (І паверх) 

 

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ: 

АДАМЯН Таццяна Мікалаеўна, дырэктар Віцебскай абласной 

бібліятэкі імя У.І. Леніна 

ДУЛАЎ Анатоль Мікалаевіч, загадчык кафедры гісторыі і 

культурнай спадчыны Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя П.М. Машэрава, к. г. н., дацэнт 

 

 

АФІЦЫЙНАЕ ЗАКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ  

 

 

АД’ЕЗД УДЗЕЛЬНІКАЎ КАНФЕРЭНЦЫІ 
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  РЭГІСТРАЦЫЯ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ КАНФЕРЭНЦЫІ  

09.00–10.00 

Фае бібліятэкі (I паверх) 

 

 

 

 

УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ 

10.00–10.15 

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 

ДУЛАЎ Анатоль Мікалаевіч, загадчык кафедры гісторыі і 

культурнай спадчыны Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя П.М. Машэрава, к. г. н., дацэнт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сіўко 

Франц Іванавіч, 

пісьменнік 

 

«Куба» – любоў мая» 

Арлова 

Святлана Мікалаеўна, 

педагог-арганізатар Гарадоцкага 

раённага  цэнтра дзяцей і 

моладзі 

Особенности использования 

аутентичного фольклора 

Городокского региона в работе 

самодеятельного театрального 

коллектива 
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  ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ КАНФЕРЭНЦЫІ  

10.15–11.30 

СТАРШЫНСТВУЮЦЬ: 

АДАМЯН Таццяна Мікалаеўна, дырэктар Віцебскай абласной 

бібліятэкі імя У.І. Леніна 

ПІВАВАР Мікалай Васільевіч, настаўнік гісторыі Віцебскага 

кадэцкага вучылішча, к. г. н., дацэнт 
 

Іванова 

Таццяна Пятроўна, 

дацэнт кафедры правазнаўства і 

сацыяльна-гуманітарных 

дысцыплін Віцебскага філіяла 

Міжнароднага ўніверсітэта 

«МІПСА», к. г. н., дацэнт 

 

Витебск накануне операции 

«Багратион»: по данным 

Белорусского штаба 

партизанского движения 

 

Півавар 

Мікалай Васільевіч, 

настаўнік гісторыі Віцебскага 

кадэцкага вучылішча, к. г. н., 

дацэнт 

 

Захаванне памяці пра падзеі 

Вялікай Айчыннай вайны ў 

Віцебскім раёне: 1966 і 2020 

гг. 

 

Гайдукоў  

Канстанцін Пятровіч, 

настаўнік замежнай мовы 

Выдрэйскай ЯСБШ Лёзненскага 

раёна 

 

Генералы – ураджэнцы 

Віцебска  

Новак 

Галіна Рыгораўна,  

педагог дадатковай адукацыі 

Віцебскага гарадскога цэнтра 

дадатковай адукацыі дзяцей і 

моладзі 

Выпускники Витебского 

аэроклуба – Герои 

Советского Союза 

 

 

КАВА-ПАЎЗА 

11.30–12.00 (I паверх) 

 

 

Катовіч 

Таццяна Віктараўна, 

прафесар кафедры германскай 

філалогіі ВДУ  

імя П.М. Машэрава,  

д. мастацтвазнаўства, прафесар 

 

УНОВИС – КВАДРАТ  

Гаўрылава  

Славіна Вячаславаўна, 

загадчык Музея беларускага 

кнігадрукавання, філіяла 

Нацыянальнага Полацкага 

гісторыка-культурнага музея-

запаведніка 

 

Выкарыстанне форм 

культурна-адукацыйнай 

дзейнасці краязнаўчых музеяў у 

інтэрнэт-камунікацыі з 

музейнай аўдыторыяй (на 

матэрыяле публікацый у 

сацыяльных сетках) 

 

Урублеўскі 

Вадзім Валер’евіч, 

загадчык сектара выставачнай 

дзейнасці, тэматычных і 

генеалагічных даследаванняў 

Нацыянальнага гістарычнага 

архіва Беларусі, к. г. н. 

 

Кубліцкі праваслаўны прыход 

Лепельскага павета Віцебскай 

губерні ў метрычных кнігах 

сярэдзіны ХІХ ст. (да гісторыі 

малой радзімы і генеалогіі роду 

Васіля Быкава) 

 

Аляксеева 

Таццяна Уладзіміраўна, 

настаўнік беларускай мовы і 

літаратуры сярэдняй школы  

№ 12 г. Віцебска 

імя Л.М. Філіпенкі 

 

Віцебшчына ў жыцці і 

творчасці Уладзіміра 

Караткевіча  

Леаненка  

Станіслаў Пятровіч, 

старшы навуковы супрацоўнік  

Бешанковіцкага раённага 

гісторыка-краязнаўчага музея 

 

Автобиографический очерк 

«Витебчане» Ивана Захаровича 

Жигунова  

Жукоўскі  

Віктар Васільевіч, 

настаўнік геаграфіі  

сярэдняй школы № 2 г. Оршы 

 

Краеведы Оршанщины  
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  СЕКЦЫЯ 1  

«ВЯЛІКАЯ АЙЧЫННАЯ: ДА 75-ГОДДЗЯ ПЕРАМОГІ» 
12.00–16.30 

Актавая зала (I паверх) 

 

СТАРШЫНСТВУЕ: 

ДУЛАЎ Анатоль Мікалаевіч, загадчык кафедры гісторыі і 

культурнай спадчыны ВДУ імя П.М. Машэрава, к. г. н., дацэнт 

 

Бараноўскі  

Андрэй Леанідавіч,  

галоўны бібліёграф навукова-

даследчага аддзела бібліяграфіі 

Інфармацыйнага цэнтра НББ 

 

Люди и танки полковника 

Аммосова: прикосновение к 

биографии  

Дзяменцьеў  

Вячаслаў Расціслававіч, 

педагог дадатковай адукацыі 

сярэдняй школы № 1 г. Полацка  

На огненных рубежах 1943–

1944 гг. (по следам боев 322-й 

Ивановско-Полоцкой 

стрелковой дивизии имени  

М.В. Фрунзе) 

 

Шацкі 

Руслан Вячаслававіч, 

навучэнец 11 класа сярэдняй 

школы № 1 г. Полацка  

 

Четвероногие бойцы 

диверсионной и минно-

розыскной службы в борьбе с 

немецкими захватчиками на 

Витебщине (1943–1944 гг.) 

 

Воюш 

Руслан Валер’евіч,  

настаўнік гісторыі і 

грамадазнаўства сярэдняй школы 

№ 1 г. Полацка  

Взгляд спустя годы: судьба 

итальянских военнослужащих 

в немецком плену на 

территории Витебщины 

(1943–1944 гг.) 

 

Алефірэнка 

Максім Канстанцінавіч, 

архівіст аддзела інфармацыйна-

пошукавых сістэм і 

інфармацыйных тэхналогій 

Дзяржаўнага архіва Віцебскай 

вобласці 

 

Страшное наследие войны» (о 

разминировании территории 

Витебской области в 1944 – 

1950-х гг.) 

 

СЕКЦЫЯ 3 
«КРАЯЗНАЎСТВА Ў СІСТЭМЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК» 

12.00–16.30 

Аддзел літаратуры па мастацтве (III паверх) 

 

СТАРШЫНСТВУЕ: 

КАТОВІЧ Таццяна Віктараўна, прафесар кафедры 

германскай філалогіі ВДУ імя П.М. Машэрава, д. 

мастацтвазнаўства, прафесар 
 

Шышанаў 

Валерый Аляксеевіч, 

намеснік дырэктара па 

навуковай рабоце Віцебскага 

абласнога краязнаўчага музея 

Мясаедава 

Святлана Мікалаеўна, 

вядучы архівіст Дзяржаўнага 

архіва Віцебскай вобласці 

 

Школа Юрия Пэна: дата 

открытия и адреса  

Лісаў 

Аляксандр Генадзьевіч, 

загадчык кафедры філасофіі і 

паліталогіі Віцебскай 

дзяржаўнай акадэміі 

ветэрынарнай медыцыны,  

к. мастацтвазнаўства, дацэнт 

 

Педагогические кадры 

Витебского народного 

художественного училища (год 

первый). 1918/1919 

 

Марціновіч  

Сяргей Віктаравіч,  

навуковы супрацоўнік Музея 

гісторыі Віцебскага народнага 

мастацкага вучылішча, філіяла 

музея «Віцебскі цэнтр сучаснага 

мастацтва» 

 

З гісторыі кінатэатра імя 1 мая 

ў Віцебску ў 1932–1941 гадах  
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  Цітова 

Наталля Іванаўна,  

педагог дадатковай адукацыі 

Віцебскага гарадскога цэнтра 

дадатковай адукацыі дзяцей і 

моладзі, кіраўнік музея 6-га 

далёкабамбардзіровачнага 

Берлінскага ордэна Кутузава III 

ступені авіяцыйнага палка 

 

Именем Шрадера… 

Стрыжнёва 

Кацярына Аляксееўна, 

вядучы бібліятэкар аддзела 

эканамічнай, тэхнічнай і 

сельскагаспадарчай літаратуры 

Віцебскай абласной бібліятэкі 

 

Сотрудники Витебской 

областной библиотеки в годы 

Великой Отечественной 

войны  

Аніськовіч  

Марына Маратаўна,  

вядучы навуковы супрацоўнік 

Нацыянальнага Полацкага 

гісторыка-культурнага музея-

запаведніка 

 

Преподаватели Полоцкого 

педагогического института – 

участники Великой 

Отечественной войны  

Лягаева 

Яна Дзянісаўна, 

навучэнка 11 класа сярэдняй 

школы № 1 г. Полацка 

 

Это страшное слово 

«похоронка» (война в истории 

одной семьи) 

Куксёнак  

Марына Віктараўна, 

навуковы супрацоўнік 

Музея гісторыі і культуры  

г. Наваполацка 

 

Далёкі час трывожны не 

забыты… (з вопыту збору і 

публікацыі ўспамінаў аб 

вайне) 

 

 

 

 

 

 

Мандрык 

Іван Уладзіміравіч,  

прафесар кафедры гісторыі і 

культурнай спадчыны ВДУ 

імя П.М. Машэрава, д. г. н., 

прафесар 

 

Развіццё прамысловага комплексу 

Беларусі з улікам новых 

падыходаў да эканомікі ў 1966 – 

1970-я гг. (на прыкладзе 

Віцебскай вобласці)  

Іваноў  

Уладзімір Аляксеевіч, 
краязнаўца  

Древняя библиотека браславского  
городища Масковичи  
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 СЕКЦЫЯ 2 

«ГІСТАРЫЧНАЕ КРАЯЗНАЎСТВА» 

 

12.00–16.30 

Аддзел краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі (III паверх) 

 

СТАРШЫНСТВУЕ: 

ЮРЧАК Дзяніс Валер’евіч, галоўны спецыяліст упраўлення 

культуры Віцебскага аблвыканкама, к. г. н., дацэнт 
 

Юрчак 

Дзяніс Валер’евіч, 

галоўны спецыяліст упраўлення 

культуры Віцебскага 

аблвыканкама, к. г. н., дацэнт 

Асаблівасці дзяржаўнага ўліку 

помнікаў археалогіі ў 

Бешанковіцкім і Шумілінскім 

раёнах Віцебскай вобласці  

 

 

Карпекін  

Канстанцін Рыгоравіч, 

галоўны захавальнік фондаў 

Дзяржаўнага архіва Віцебскай 

вобласці, к. г. н. 

 

Паўсядзённасць праваслаўных 

сялян паўночна-ўсходняй 

Беларусі ў ХІХ – пачатку ХХ ст. 

праз прызму метрычных кніг і 

шлюбных вобыскаў  

Ермалёнак 

Вітольд Антонавіч, 

настаўнік гісторыі, кіраўнік 

музейнага аб’яднання Мёрскай 

сярэдняй школы № 3 імя Героя 

Савецкага Саюза Ягора 

Андрэевіча Томкі 

 

Святар Юзеф Бародзіч – 

нястомны будаўнік святыняў  

Шышанаў  

Валерый Аляксеевіч,  

намеснік дырэктара па 

навуковай рабоце Віцебскага 

абласнога краязнаўчага музея 

 

 

К истории издания планов 

Витебска в начале ХХ в. 

 

«Дзе яны, вашы званы?» 

Бараноўскі  

Аляксандр Віктаравіч, 

навуковы супрацоўнік аддзела 

найноўшай гісторыі Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі 
 

Адносіны насельніцтва і 

павятовых улад да змены 

дзяржаўнай прыналежнасці 

тэрыторыі Віцебскай губерні ў 

сярэдзіне 1918 – пачатку 1919 гг. 

 

Воднева 

Ірына Пятроўна, 

загадчык Краязнаўчага музея 

 г. Полацка, філіяла 

Нацыянальнага Полацкага 

гісторыка-культурнага музея-

запаведніка 
 

К вопросу о развитии физической 

культуры и спорта в Полоцке в 

начале 1920-х гг. 

Лаўрыненка 

Кацярына Віктараўна, 

дактарант Інстытута 

Тэалагічных навук, Люблінскі 

Каталіцкі ўніверсітэт  

Яна Паўла II, магістр 

ліцэнцыят, к. г. н. 
 

Дзейнасць манаскіх ордэнаў на 

тэрыторыі Віцебскай вобласці ў 

пасляваенны час 

Бондарава  

Алена Міхайлаўна, 

загадчык аддзела 

інфармацыйна-пошукавых 

сістэм і аўтаматызаваных 

архіўных тэхналогій 

Дзяржаўнага архіва Віцебскай 

вобласці 
 

Восстановление жилья на 

Витебщине в послевоенный 

период  

Шкляр 

Паліна Андрэеўна, 

старшы навуковы супрацоўнік 

Нацыянальнага Полацкага 

гісторыка-культурнага музея-

запаведніка 
 

Восстановление народного 

хозяйства в Бигосовском 

сельсовете в послевоенный 

период 
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