
ISSN 2351-6658

ISSN (ONLINE) 2351-6666

АЎТАРЫ

Павел Абламскі – магістр гісторыі, Школа ўсходнееўрапейскіх да-
следа ваннняў Варшаўскага ўніверсітэта (Польшча). E-mail: ablamski@
gmail.com

Віктар Адзіночанка – кандыдат філасофскіх навук, Гомельскі 
дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь).  E-mail: adzin28@gmail.com

Алег Алампіеў – аспірант кафедры сацыялогіі факультэта філасофіі 
і сацыяльных навук Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск). 
E-mail: alampijeu@gmail.com

Крысціна Апановіч – магістр філасофскіх навук, Рэспубліканскі 
інстытут вышэйшай школы (Мінск, Беларусь). E-mail: kalimera3@mail.ru

Юрый Асочакаў (Юрий Асочаков) – кандыдат філасофскіх навук, 
Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт (Расія). E-mail: yasochakov@
yandex.ru

Сяргей Астанковіч – магістр гуманітарных навук, часопіс ARCHE-
пачатак (Беларусь). E-mail: weldam19841@tut.by

Вольга Аўдзей – кандыдат эканамічных навук, Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт (Мінск). E-mail: rabotaeconomy@yandex.ru

Юрый Афанасенка – магістр філасофскіх навук, Рэспубліканскі 
інстытут вышэйшай школы (Мінск, Беларусь). Email: a.yurij@mail.ru

Ірына Бажок – магістр філалагічных навук, Гомельскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя Францыска Скарыны (Беларусь). E-mail: Irynabazhok@
yandex.ru

Марына Балбуцкая – аспірантка, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
(Мінск). E-mail: mb@tut.by

 Ірына Балуненка – магістр архітэктуры, Цэнтр даследаванняў бе-
ларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі (Мінск). E-mail: no.need.in@gmail.com

Ганна Барвенава – кандыдат мастацтвазнаўства, Цэнтр даследа-
ванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай ака-
дэміі навук Беларусі (Мінск). E-mail: barbara@tut.by

Павел Баркоўскі – кандыдат філасофскіх навук, Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: barkouski@tut.by

Юрась Бачышча – кандыдат гістарычных навук, Еўрапейскі гума-
нітарны ўніверсітэт. E-mail: baczyszcza@gmail.com



628 Аўтары

Вера Белакрылава – кандыдат філасофскіх навук, Інстытут 
філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Мінск). E-mail: 
ralfina@rambler.ru

Алена Барун – магістр гістарычных навук, Полацкі дзяржаўны 
ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: lborun@yandex.ru

Ала Брадзіхіна – кандыдат філалагічных навук, Гомельскі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя Францыска Скарыны (Беларусь). E-mail: alluska@mail.ru

Анатоль Брусевіч – кандыдат філалагічных навук, Гродзенскі дзяр-
жаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы (Беларусь). E-mail: brusevich@tut.by

Павел Булаты – Інстытут турызма, Беларускі дзяржаўны ўнівер-
сітэт фізічнай культуры (Мінск). E-mail: fotogrof_ne@mail.ru

Таццяна Бурак – кандыдат сацыялагічных навук, Беларускі дзяр-
жаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: taburak@mail.ru

Таццяна Бурэйчак (Тетяна Бурейчак) – кандыдат сацыялагічных 
навук, універсітэт Лінчопінга (Швецыя). E-mail: bureychak@gmail.com

Андрэй Буча – кандыдат гістарычных навук, Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт (Мінск). E-mail: buchaandrei@yandex.ru

Вадзім Быліна – магістр культуразнаўства, Варшаўскі ўніверсітэт 
(Польшча). E-mail: vadzim_bylina@tut.by

Віталь Быль – Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запа-
веднік “Нясвіж” (Беларусь). E-mail: bulbaed@mail.ru

Павел Вайніцкі – кандыдат мастацтвазнаўства, Беларускі нацыя-
нальны тэхнічны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: skiy@rambler.ru

Аляксандра Валодзіна – магістр гістарычных навук, Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: bella-divina@yandex.by

Іван Валюшка (Іван Валюшко) – магістр палітычных навук, Нацы-
янальны інстытут стратэгічных даследаванняў (Кіеў, Україна). E-mail: 
valiushko@niss.gov.ua

Таццяна Вароніч – кандыдат гістарычных навук, Беларускі дзяр-
жаўны эканамічны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: vtv1@mail.ru

Ірына Вашко – кандыдат эканамічных навук, Інстытут турызма, 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт фізічнай культуры (Мінск). E-mail: 
irenamih@yahoo.com

Аліна Высоцкая – магістр гістарычных навук, Полацкі дзяржаўны 
ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: alinka-rib-glaz@mail.ru

Наталля Гардзіенка – кандыдат гістарычных навук, Інстытут парла-
ментарызму і прадпрымальніцтва (Мінск). E-mail: nhardzijenka@gmail.com

Віталь Гарматны – магістр гістарычных навук, Баранавіцкі 
дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: vitharmatny@mail.ru

Ірына Гарошка – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: 
irina.goroshko@gmail.com



629Аўтары

Валянцін Гліна – кандыдат філасофскіх навук, Гродзенскі абласны 
інстытут развіцця адукацыі (Беларусь). E-mail: v.glina@mail.ru

Святлана Губіна (Світлана Губіна) – магістр педагогікі, Харкаўская 
акадэмія неперарыўнай адукацыі (Украіна). E-mail: s865560s@yandex.ru

Анастасія Гуліна (Анастасия Гулина) – магістр, Універсітэт імя Марыі 
Кюры-Складоўскай (Люблін, Польшча,). E-mail: anastasia_gulina@mail.ru

Марэк Гурка – доктар палітычных навук, Інстытут сацыяльнай па-
літыкі і міжнародных адносінаў Кашалінскага тэхналагічнага ўніверсітэта  
(Польшча). E-mail: marek_gorka@wp.pl

Наталля Даўгяла – магістр гістарычных навук, Полацкі дзяржаўны 
ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: nata20088002@yandex.by

Генадзь Дзядурын (Геннадій Дедурін) – кандыдат гістарычных на-
вук, Харкаўскі нацыянальны ўніверсітэт унутраных спраў (Украіна). 
E-mail: Mason81@ukr.net

Алег Дзярновіч – кандыдат гістарычных навук, Інстытут гісто-
рыі Нацыянальнай акадэміі навук  Беларусі (Мінск). E-mail: aleh.
dziarnovich@gmail.com

Сяргей Емяльянаў – магістр гістарычных навук, Міжнародны 
дзяржаўны экалагічны ўніверсітэт імя А. Сахарава (Мінск, Беларусь). 
E-mail: lutavit@gmail.com

Ігар Жалткоў – магістр сацыяльных навук, гістарычна-культурны 
музей-запаведнік “Заслаўе” (Беларусь). E-mail: molotov70@gmail.com

Ірына Жогаль-Лабзеева – Нацыянальны інстытут адукацыі Мі ністэр-
ства адукацыі Рэспублікі Беларусь (Мінск). E-mail: zhogolirina@tut.by

Міхаіл Завадскі – магістр філасофіі, Інстытут філасофіі Нацыяналь-
най акадэміі навук Беларусі (Мінск). E-mail: mzavadsky@mail.ru

Дзмітрый Іваноў (Дмитрий Иванов) – доктар  сацыялагічных на-
вук, Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт (Расія). E-mail: dvi1967@
gmail.com

Эмануіл Іофе – доктар  гістарычных навук, Беларускі дзяржаўны 
педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка (Мінск). E-mail: mach1939@mail.ru

Алена Ізергіна – магістр, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт (Бела-
русь). E-mail: alena.izergina@gmail.com

Сяргей Кавалёў – доктар філалагічных навук, Універсітэт Марыі 
Кюры-Складоўскай (Люблін, Польшча). E-mail: skowalow@wp.pl

Кацярына Кавярэц – магістр псіхалагічных навук, Брэсцкі дзяржаўны 
ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна (Беларусь). E-mail: ekoverecz@mail.ru

Аляксей Кажарскі – дактарант Інстытута еўрапейскіх даследа-
ванняў і міжнародных адносінаў Універсітэта Каменіуса ў Братыславе 
(Славакія). E-mail: aliaksei.kazharski@fses.uniba.sk

Аляксандр Казакоў – кандыдат гістарычных навук, Беларускі 



630 Аўтары

дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: aleskazakov@tut.by
Таццяна Кароткая – доктар  філасофскіх навук, Беларускі дзяржаў-

ны эканачны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: korotkaya_tp@tut.by
Яніна Карпенкіна – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: 

yanina-2010@tut.by
Віктар Кахновіч – кандыдат гістарычных навук, Беларускі дзяр-

жаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: EsperovicVK@gmail.com
Ірына Кашталян – магістр, Інтэрнэт-праект “Беларускі архіў вус-

най гісторыі” (Мінск, Беларусь). E-mail: iryna3@gmail.com
Арына Кірычэнка – кандыдат філалагічных навук, Беларускі 

дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: arinak@tut.by
Андрэй Кіштымаў – кандыдат гістарычных навук, Інстытут пар ла-

ментарызму і прадпрымальніцтва (Мінск, Беларусь). E-mail: akishtymau@
tut.by

Ганна Клімовіч – Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: 
3117135@gmail.com

Любоў Козік – кандыдат гістарычных навук, Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт (Мінск). E-mail: lubov.kozik@gmail.com

Таццяна Косціна – кандыдат эканамічных навук, Беларускі дзяр-
жаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: Taty.Kostina@gmail.com

Наталля Кошалева (Наталья Кошелева) – кандыдат эканамічных 
навук, Акадэмія эканамічных ведаў (Кішынёў, Малдова). E-mail: 
Koshelevan@gmail.com

Аляксандр Куляшоў – магістр соцыялогіі, Цэнтр сацыялагічных 
і палітычных даследаванняў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
(Мінск). E-mail: KuleshovAA@bsu.by

Аляксандр Кур’яновіч – кандыдат гістарычных навук, Міжнародны 
ўніверсітэт “МІПСА”. E-mail: deklaration@mail.ru

Наталля Кутузава – кандыдат філасофскіх навук, Інстытут фі-
ла софіі Нацыянальнай акадэміі навук  Беларусі (Мінск). E-mail: 
ippokrena@yandex.ru

Галіна Лабоха – магістр гістарычных навук, Полацкі дзяржаўны 
ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: galina_laboha_86@tut.by

Аляксандр Ланеўскі – дактарант Ягелонскага ўніверсітэта (Кракаў, 
Польшча). E-mail: alexandr.iwanowicz@gmail.com

Ціма Лейсё – доктар музыкалогіі, Універсітэт Тамперэ (Фінляндыя). 
E-mail: timo.leisio@uta.fi

Людміла Лобанава (Людмила Лобанова) – кандыдат эканамічных 
навук, Цэнтр даследаванняў навукова-тэхнічнага патэнцыялу і гісторыі 
навукі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны (Украіна). E-mail: loblud@
yahoo.com 



631Аўтары

Уладзімір Лобач – кандыдат гістарычных навук, Полацкі дзяржаўны 
ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: quadra@tut.by

Алена Ляшкевіч – Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці (Бела-
русь). E-mail: Alena.Leshkevich@ethno.by

Таццяна Мармыш – магістр культуралогіі, Інстытут культуры Бела-
русі (Мінск). E-mail: ta-m@tut.by

Дзмітрый Матвейчык – кандыдат гістарычных навук, Нацыя-
нальны гістарычны архіў Беларусі (Мінск). E-mail: macviej@mail.ru

Ірына Махоўская – кандыдат гістарычных навук, Беларускі дзяр-
жаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: i.mahovskaya@gmail.com

Анжэла Мельнікава – кандыдат філалагічных навук, Гомельскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны (Беларусь). E-mail: 
angelinavel@tut.by

Ігар Мельнічук (Игорь Мельничук) – кандыдат гістарычных навук, 
Центр постсавецкіх даследаванняў Інстытута еўрапейскай інтэргацыі і 
рэгіянальных даследаванняў Чарнавіцкага нацыянальнага ўніверсітэта 
імя Юрыя Фядзьковіча (Украіна). E-mail: melim@ukr.net

Эльвіра Місевіч – магістр гістарычных навук, Полацкі дзяржаўны 
ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: elia.misewi4@yandex.by

Валерыя Навасёлава – аспірантка Рэспубліканскага інстытута вы-
шэйшай школы (Мінск, Беларусь). E-mail: valerija1985@gmail.com

Надзея Нартава (Надежда Нартова) – магістр сацыялагічных на-
вук, Цэнтр моладзевых даследаванняў санкт-пецярбургскага філіяла 
Нацыянальнага даследчыцкага ўніверсітэта “Вышэйшая школа эка но-
мікі” (Расія). E-mail: n.nartova@gmail.com

Піліп Некрашэвіч  – магістр гістарычных навук, Беларускі дзяр жаўны 
ўніверсітэт (Мінск). E-mail: davou@mail.ru

Барбара Павэлка-Чайка – дактарант Вроцлаўскага ўніверсітэта 
(Поль шча). E-mail: barbara.pawelko@yahoo.pl

Аляксандр Пагарэлы – магістр гуманітарных навук, незалежны 
даследчык. E-mail: mbv.mancunian@gmail.com

Ігар Паўлаў – магістр псіхалагічных навук, Брэсцкі дзяржаўны ўні-
версітэт імя А. С. Пушкіна (Беларусь). E-mail: paulau@mail.ru

Алеся Пахомава – аспірантка, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
(Мінск). E-mail: zolotva@yandex.by

Ян Пракапюк – доктар этналогіі, Інстытут сацыяльнай палітыкі 
і міжнародных адносінаў Кашалінскага тэхналагічнага ўніверсітэта  
(Польшча). E-mail: janprokopiuk@wp.pl

Аляксандр Пруднікаў – магістр гісторыі, Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт (Мінск). E-mail: pralieska@mail.ru

Наталля Прыступа – кандыдат гістарычных навук, Беларускі 



632 Аўтары

дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка (Мінск). E-mail: 
pnatalka@rambler.ru

Алена Прышчэпа (Олена Прищепа) – кандыдат гістарычных на-
вук, Ровенскі дзяржаўны гуманітарны ўніверсітэт (Украіна). E-mail: 
bogol2006@ukr.net

Вольга Раманава  – кандыдат філалагічных навук, Беларуская дзяр-
жаўная акадэмія мастацтваў (Мінск). E-mail: nova22@yandex.ru

Ірына Раманава – кандыдат гістарычных навук, Еўрапейскі гума-
нітарны ўніверсітэт (Вільня, Літва). E-mail: ira_romanowa@mail.ru

Ігар Расолька – магістр сацылогіі, Цэнтр сацыялагічных і палітыч-
ных даследаванняў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск). 
E-mail: ir89@tut.by

Вольга Растоўская – аспірантка Рэспубліканскага інстытута вы-
шэйшай школы (Мінск, Беларусь). E-mail: rosolg@gmail.com

Сняжана Рогач – магістр гісторыі, Беларускі нацыянальны тэх-
нічны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: snejanar@rambler.ru

Алена Русіна (Олена Русіна) – кандыдат гістарычных навук, Інсты-
тут гісторыі Украіны Нацыянальнай акадэміі навук Украіны (Кіеў). 
E-mail: erusina@ukr.net

Малгажата Рухневіч – доктар габілітаваны гісторыі, Інстытут гісто-
рыі Вроцлаўскага ўніверсітэта (Польшча). E-mail: ruchniewicz@mailbits.pl

Вольга Рымко – магістр гістарычных навук, Рэспубліканскі інстытут 
вышэйшай школы (Мінск, Беларусь). E-mail: Oliusha_83@mail.ru

Уладзіслаў Рэут – магістр гістарычных навук, Беларускі дзяржаўны 
эканамічны ўніверсітэт (Беларусь). E-mail:

Юлія Савельева (Юлія Савельєва) – аспірантка Сумскага дзяржаў-
нага ўніверсітэта (Украіна). E-mail: uliana75@ukr.net

Ірына Саламаціна – магістр сацыялогіі, незалежная даследчыца 
(Мінск, Беларусь). E-mail: irasol69@gmail.com

Аляксандр Сарна – кандыдат філасофскіх навук, Беларускі дзяр-
жаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: alsar.05@mail.ru

Зміцер Саўка – магістр філалогіі, незалежны даследчык. E-mail:
z_sauka@yahoo.com

Алеся Сацук – выкладчык, Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя 
А. С. Пушкіна (Беларусь). E-mail: alicesac@yandex.ru

Алег Сівагракаў – кандыдат эканамічных навук, Міжнародны 
дзяржаўны экалагічны ўніверсітэт імя А. Сахарава (Мінск, Беларусь). 
E-mail: sivagrak@yahoo.com

Генадзь Сівохін – магістр, Інстытут культуры Беларусі (Мінск). 
E-mail: sivochin@tut.by

Дыяна Сінюк – кандыдат псіхалагічных навук, Брэсцкі дзяржаўны 



633Аўтары

ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна (Беларусь). E-mail: dianas70@yandex.ru
Паліна Скурко – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: 

p.skurko@gmail.com
Іна Соркіна – кандыдат гістарычных навук. Гродзенскі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя Янкі Купалы (Беларусь). E-mail: ina.sorkina@gmail.com
Юлія Страбкова (Юлія Стребкова) – кандыдат філасофскіх на-

вук, Нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт Ўкраіны “Кіеўскі політэхнічны 
інстытут” (Украіна). E-mail: julia.strebkova@ugnua.net

Аляксандр Субоцін – Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 
(Беларусь). E-mail: subotsin@mail.ru

Вольга Сямашка – незалежная даследчыца (Мінск, Беларусь). E-mail: 
kreuskizamak@gmail.com

Анатоль Трафімчык – кандыдат гістарычных навук, БІП-Інстытут 
правазнаўства (Мінск). E-mail: anatol1976@gmail.com

Яўген Трашчанкоў (Евгений Трещенков) – кандыдат гісторыі між-
на родных адносін, Школа міжнародных адносін Санкт-Пецярбургскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта (Расія). E-mail: evgeny.tre@gmail.com

Юлія Федзяніна – Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы (Мінск, 
Беларусь). E-mail: uliaf@tut.by

Уладзімір Фёдараў  – магістр гісторыі, Рэспубліканскі інстытут 
вышэй шай школы (Мінск, Беларусь). E-mail: fedarau82@gmail.com

Макота Хаясака – доктар гістарычных навук, Такійскі тэхналагічны 
інстытут (Японія). E-mail: 0609lmbh@jcom.home.ne.jp

Ларыса Цітарэнка – доктар  сацыялагічных навук, Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: larisa166@mail.ru

Андрэй Ціхаміраў – дактарант Інстытута гісторыі навукі Польскай 
Акадэміі навук (Варшава). E-mail: cichy_jawor@o2.pl

Пётр Ціхарацкі – доктар габілітаваны гісторыі, Уроцлаўскі ўнівер-
сітэт (Польшча). E-mail: cichoracki@op.pl

Юлія Чайкоўская – кандыдат эканамічных навук, Інстытут бізнесу і 
менеджменту тэхналогій Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск). 
E-mail: j1931@yandex.ru

Андрэй Чарнякевіч – кандыдат гістарычных навук, Універсітэт імя 
Адама Міцкевіча ў Познані (Польшча). E-mail: jendrus@tut.by

Святлана Чэрвонная (Светлана Червонная) – доктар  мастацтва-
знаўства, Універсітэт Мікалая Каперніка ў Торуні (Польшча). E-mail: 
swetlana@umk.pl

Сяргей Шабельцаў – кандыдат гістарычных навук, Беларускі дзяр-
жаўны медыцынскі ўніверсітэт (Мінск). E-mail: sabel_by@tut.by

Ала Шамрук – доктар мастацтвазнаўства, Цэнтр даследаванняў бе-
ларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук 



634 Аўтары

Беларусі (Мінск). E-mail: allashamruk@yandex.ru
Ганна Шарох – Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: 

gannachka90@mail.ru
Алена Шкурава – кандыдат сацыялагічных навук, Беларускі дзяр-

жаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: vogel_82@mail.ru
Іна Шматкова – магістр псіхалагічных навук, Брэсцкі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна (Беларусь). E-mail: ishmat_09@mail.ru
Андрэй Шулаеў – магістр гісторыі, незалежны даследчык (Бела-

русь). E-mail: shulaeu@gmail.com
Таццяна Шчурко – магістр сацыялогіі, незалежная даследчыца 

(Мінск, Беларусь). E-mail: ta2ta@tut.by
Захар Шыбека – доктар гістарычных навук, Тэль-Авіўскі ўніверсітэт 

(Ізраіль). E-mail: zacharsz@mail.ru
Кацярына Янкоўская – магістр мастацтвазнаўства, Беларуская дзяр-

жаўная акадэмія мастацтва (Мінск). E-mail: doremidees@rambler.ru
Надзея Яфімава – кандыдат сацыялагічных навук, Беларускі дзяр-

жаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: anchor5252@bk.ru


