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Наталля Агамава (Наталья Агамова) – кандыдат педагагічных 
навук, Інстытут гісторыі прыродазнаўства і тэхнікі імя С.І. Вавілава 
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Ала Бортнікава (Алла Бортникова) – кандыдат гістарычных на-
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Анатоль Брусевіч – кандыдат філалагічных навук, Гродзенскі дзяр-
жаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы (Беларусь). Е-mail: brusevich@tut.by

Павел Булаты – магістр кіравання, аспірант Рэспубліканскага ін-
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gmail.com
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Павел Вайніцкі – кандыдат мастацтвазнаўчых навук, Беларускі на-
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ўніверсітэт (Мінск). E-mail: albarutenicageo@gmail.com
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тэхнагенных катастроф (Кіеў, Украіна). Е-mail: kovalchuk69@ukr.net
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навук, Дзяржаўны навуковы цэнтр абароны культурнай спадчыны ад 
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вук, Інстытут гісторыі Украіны Нацыянальнай акадэміі навук Украіны 
(Кіеў). E-mail: hennadiikorolev@gmail.com 

Ігар Каралёў (Игорь Королёв) – кандыдат філалагічных навук, дак-
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Андрэй Кіштымаў (Андрей Киштымов) – кандыдат гістарычных 
навук, незалежны даследчык (Мінск, Беларусь). E-mail: akishtymau@
tut.by
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Андрэй Лаўрухін (Андрей Лаврухин) – кандыдат філасофскіх на-
вук, Санкт-Пецярбургская школа сацыяльных і гуманітарных навук 
Санкт-Пецярбургскага філіяла федэральнай дзяржаўнай аўтаномнай 
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gmail.com

Аляксандр Малярэнка (Александр Маляренко) – магістр 
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alex.m.minsk@gmail.com

Аляксей Мартынюк (Алексей Мартынюк) – кандыдат гістарычных 
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E-mail: a.martyniouk@mail.ru

Аксана Ніка (Оксана Ника) – доктар філалагічных навук, Кіеўскі 
нацыянальны ўніверсітэт імя Тараса Шаўчэнкі (Украіна). E-mail: nika_
oksana@meta.ua 

Сяргей Новікаў – кандыдат гістарычных навук, Мінскі дзяржаўны 
лінгвістычны ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: novikau@tut.by

Сяргей Паноў – кандыдат педагагічных навук, Рэспубліканскі інстытут 
вышэйшай школы (Мінск, Беларусь). E-mail: swpanow@gmail.com

Вольга Пракапчук – кандыдат філалагічных навук, Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: olga_prokopchuk@mail.ru
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Максім Пуранок – кандыдат біялагічных навук, Міжнародны дзяр-
жаўны экалагічны інстытут імя А.Д. Сахарава БДУ (Мінск, Беларусь). 
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Наталля Пыско – Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы 
і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Мінск). E-mail: 
natalia.pysko@mail.ru

Наталля Сівіцкая – кандыдат філалагічных навук, Цэнтр 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыяналь-
най акадэміі навук Беларусі (Мінск). E-mail: nata_sivickaja@mail.ru
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Вольга Хромава (Ольга Хромова) – кандыдат філасофскіх навук, 
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