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АРГАНІЗАЦЫЙНЫ КАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ 

Кароль Андрэй Дзмiтрыевiч (старшыня) – рэктар Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, доктар педагагічных навук, прафесар. 

Ходзін Сяргей Мікалаевіч (намеснік старшыні) – прарэктар па вучэбнай 

рабоце і інтэрнацыяналізацыі адукацыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

доктар гістарычных навук, дацэнт. 

Балашэнка Сяргей Аляксандравіч – дэкан юрыдычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар юрыдычных навук, прафесар. 

Брыгадзін Пётр Іванавіч – дырэктар Інстытута бізнесу Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар. 

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч – акадэмік-сакратар Аддзялення 

гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, член-

карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар гістарычных 

навук, прафесар. 

Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч – дэкан гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар. 

Малюгін Алег Іванавіч – намеснік дэкана гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па навуковай рабоце, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт. 

Марзалюк Ігар Аляксандравіч – старшыня Пастаяннай камісіі Палаты 

прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, 

культуры і навуцы, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 

доктар гістарычных навук, прафесар. 

Шадурскі Віктар Генадзьевіч – дэкан факультэта міжнародных адносін 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар. 

Яноўскі Алег Антонавіч – загадчык кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, 

прафесар. 

Янушэвіч Іван Іванавіч – прарэктар па выхаваўчай рабоце і сацыяльных 

пытаннях Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт. 

Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч (кіраўнік рабочай групы) – дацэнт 

кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 
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ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫІ 

29 лістапада 2018 г. 

09.00 – 10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі (хол рэктарата БДУ, 

вул. Бабруйская, 5а) 

10.00 – 10.15 Адкрыццё канферэнцыі (Зала пасяджэнняў Вучонага савета 

БДУ, вул. Бабруйская, 5а) 

10.15 – 13.00 Пленарнае пасяджэнне (Зала пасяджэнняў Вучонага савета 

БДУ, вул. Бабруйская, 5а) 

13.00 – 14.00 Перапынак на абед (вул. Чырвонаармейская 6, ауд. 23) 

14.00 – 17.00 Праца секцый (вул. Чырвонаармейская, 6; вул. Ленінградская, 8) 

Секцыя 1. Дзяржаваўтваральныя працэсы на тэрыторыі Беларусі ў пачатку 

ХХ ст. (вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 45). 

Секцыя 2. Улада і грамадства БССР (вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 44). 

Секцыя 3. БССР ва ўмовах геапалітычных зрухаў і міжнародных выклікаў 

(вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 35). 

Секцыя 4. Абвяшчэнне незалежнасці і станаўленне прэзідэнцкай палітычнай 

сістэмы ў Рэспубліцы Беларусь (вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 37). 

Секцыя 5. Геапалітычны патэнцыял Рэспублікі Беларусь ва ўмовах інтэграцыйных 

і глабалізацыйных працэсаў сучаснасці (вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 31). 

Секцыя 6. Прававыя аспекты дзяржаваўтваральных працэсаў на тэрыторыі 

Беларусі ў ХХ ст. (вул. Ленінградская 8, аўд. 509). 

Секцыя 7. Геапалітычныя трансфармацыі ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе ў 

ХХ ст. (вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 38). 

30 лістапада 2018 г. 

10.00 – 11.30 Пасяджэнне навуковага круглага стала «Моладзь у 

дзяржаваўтваральных працэсах на тэрыторыі Беларусі ў ХХ ст.» 

(вул. Чырвонаармейская 6, ауд. 45). 

11.30 – 12.00 Падвядзенне вынікаў канферэнцыі (вул. Чырвонаармейская 6, 

ауд. 45). 

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ: 

даклад на пленарным пасяджэнні – да 20 хвілін 

даклад на секцыях – да 10 хвілін 
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АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ 
(Зала пасяджэнняў Вучонага савета БДУ, вул. Бабруйская, 5а) 

Прывітальнае слова Старшыні арганізацыйнага камітэта канферэнцыі, рэктара 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктара педагагічных навук, 

прафесара Караля Андрэя Дзмітрыевіча. 

 

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ 
(Зала пасяджэнняў Вучонага савета БДУ, вул. Бабруйская, 5а) 

Марзалюк Ігар Аляксандравіч, старшыня Пастаяннай камісіі Палаты 

прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, 

культуры і навуцы, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь). – Думаючы 

пра Беларусь і яе будучыню : БССР як геапалітычны праект беларускай 

эліты. 

Гігін Вадзім Францавіч, дэкан факультэта філасофіі і сацыяльных навук 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

(Мінск, Беларусь) – Беларускае нацыянальнае дзяржаўнае будаўніцтва ва 

ўмовах рэвалюцыйнага працэсу (1918–1919). 

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч, дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, 

Беларусь) – Моладзь у нацыянальна-дзяржаўным будаўніцтве БССР у 

1920-я гады. 

Ходзін Сяргей Мікалаевіч, прарэктар па вучэбнай рабоце і 

інтэрнацыяналізацыі адукацыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар 

гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь) – Прынцып працы ў беларускай 

нацыянальнай ідэі. 

Маркова Алена, преподаватель кафедры исторической социологии факультета 

гуманитарных наук Карлова университета в Праге, доктор философии 

(Прага, Чехия). – Деятельность Белорусского научно-исследовательского 

института образования Министерства образования Республики Беларусь по 

созданию новой национальной образовательной концепции (1990–1995). 

Часноўскі Мечыслаў Эдвардавіч, загадчык кафедры міжнародных адносін 

факультэта міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь) – Гісторыя Беларусі 

савецкай і сучаснай эпох у дысертацыйным адлюстраванні 2010-х гг. 
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СЕКЦЫЯ 1. 
ДЗЯРЖАВАЎТВАРАЛЬНЫЯ ПРАЦЭСЫ НА ТЭРЫТОРЫІ 

БЕЛАРУСІ Ў ПАЧАТКУ ХХ ст. 
(вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 45) 

Мадэратары: 

Бахтурына Аляксандра Юр’еўна, доктар гістарычных навук, прафесар 
Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Гушчынскі Ігар Генадзьевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Бахтурина Александра Юрьевна, профессор кафедры истории 

государственных учреждений и общественных организаций факультета 

документоведения и технотронных архивов Российского государственного 

гуманитарного университета (Москва, Россия). – Ликвидация Виленского 

генерал-губернаторства в начале ХХ в.: унификация управления империей 
или шаг к национальной государственности? 

Байголаў Ягор Аляксандравіч, студэнт магістратуры гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь). – Абвяшчэнне БНР: 
спроба стварэння органаў дзяржаўнага кіравання. 

Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі 

новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). – 

Палітыка ў адносінах да іншаземных прадпрымальнікаў на тэрыторыі 

Беларусі ў пачатку ХХ ст. 

Бригадина Ольга Васильевна, доцент кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Разработка и 
применение в учебном процессе электронного учебного издания «Беларусь и 
Россия в Первой мировой: к столетию завершения войны». 

Веремейчик Алина Евгеньевна, доцент кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук (Минск, 

Беларусь). – Несвиж и Радзивиллы в переломный период истории (1915–
1918 гг.): свидетельства очевидцев. 

Волкава Вольга Віктараўна, метадыст Рэспубліканскага інстытута вышэйшай 

школы, кандыдат гістарычных навук (Мінск, Беларусь). – Беларусь і 
беларусы ў афіцыйных справаздачах адміністрацыі Обер Ост пры 
Галоўнакамандуючым на Усходзе у Міністэрства замежных спраў Германіі 

(лістапад 1915 – люты 1916 гг.). 

Гарбуль Пётр Іванавіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі гістарычнага 

факультэта Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна, кандыдат 
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гістарычных навук, дацэнт (Брэст, Беларусь). – Спробы дзяржаўнага 

самавызначэння Беларусі падчас Першай сусветнай вайны. 

Гушчынскі Ігар Генадзьевіч, намеснік дэкана па вучэбнай рабоце факультэта 

дашкольнай адукацыі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта 

імя Максіма Танка, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). – 

Дэмакратызацыі судовай сістэмы на тэрыторыі Беларусі пасля Лютаўскай 
рэвалюцыі (сакавік – кастрычнік 1917 г.) 

Карповіч Наталля Валяр’янаўна, старшы выкладчык кафедры гісторыі 

Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь). – Нацыянальнае пытанне i 

праваслаўнае духавенства Беларусi у пачатку XX ст. 

Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч, дэкан гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар 

(Мінск, Беларусь). – Сацыяльныя перадумовы станаўлення беларускай 
дзяржаўнасці. 

Кныш Ольга Валерьевна, старший преподаватель кафедры истории Беларуси 

нового и новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета (Минск, Беларусь). – Развитие социальной 
работы на территории Беларуси в начале ХХ века. 

Коршук Уладзімір Канстанцінавіч, прафесар кафедры гісторыі Беларусі 

новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь). – 

Канцэпцыя нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва ў дзейнасці беларускіх 

эсэраў. 

Лебедева Ирина Валентиновна, старший преподаватель кафедры истории 

Беларуси нового и новейшего времени исторического факультета 

Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь). – 

Экономическая эксплуатация несовершеннолетних как социальный маркер 

белорусского общества в начале ХХ в. 

Линевич Илья Игоревич, студент исторического факультета Белорусского 

государственного университета (Минск, Беларусь). – Идея автономии 

Беларуси в работе Могилевского Национального Комитета как этап 
формирования национальной самоидентичности. 

Лугаўцова Святлана Леанідаўна, дацэнт кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). – Рэвалюцыйныя змены ў Беларусі ва 
ўспамінах М. Улашчыка. 

Ляпёшкін Яўген Мікалаевіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта (Мінск, Беларусь). – Мінскія губернатары: кіраванне ў гады 

Першай сусветнай вайны. 
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Маслоўскі Яўген Валер’евіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта (Мінск, Беларусь). – Паўсядзённае жыццё фабрычна-заводскіх 
рабочых Беларусі у пачатку ХХ ст. 

Страленя Ганна Анатольеўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Мінск, Беларусь). – Дзейнасць 

земскіх начальнікаў па прадухіленню сацыяльных канфліктаў напярэдадні 
Першай сусветнай вайны 

Щерба Татьяна Николаевна, аспирантка кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета (Минск, Беларусь). – Отношение почетных 
граждан к белорусскому национально-культурному движению в начале XX в. 
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СЕКЦЫЯ 2. 
УЛАДА І ГРАМАДСТВА БССР 

(вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 44) 

Мадэратары: 

Гужалоўскі Аляксандр Аляксандравіч, доктар гістарычных навук, прафесар 
Яноўскі Алег Антонавіч, кандыдат гістарычных навук, прафесар 

Белозорович Виктор Александрович, заместитель декана факультета 
истории, коммуникации и туризма Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы, кандидат исторических наук, доцент 
(Гродно, Беларусь). – Концепция истории Беларуси в обобщающих научных 
трудах 1920-х гг. 

Буевич Татьяна Владимировна, заместитель директора Государственного 
архива Витебской области (Витебск, Беларусь). – Деятельность культурно-
просветительских обществ и кружков на территории Витебского уезда в 
1923 г. 

Войтович Сергей Владимирович, старший преподаватель кафедры 
источниковедения исторического факультета Белорусского государственного 
университета (Минск, Беларусь). – В русле мировых тенденций: поиски 
оптимальной системы налогов для сельской местности БССР в 1920-е гг. 

Гужалоўскі Аляксандр Аляксандравіч, прафесар кафедры этналогіі, 
музеялогіі і гісторыі мастацтваў гістарычнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск, 
Беларусь). – Антырэлігійная кампанія 1929 – 1930-х гг. у БССР. 

Елісееў Аляксей Барысавіч, дырэктар Мінскага філіяла Расійскага 
эканамічнага ўніверсітэта імя Г.В. Пляханава, кандыдат гістарычных навук 
(Мінск, Беларусь). – Выдавецкая місія Зміцера Жылуновіча за мяжой ў 1921–
1922 гг. 

Ершова Ольга Игоревна, доцент кафедры педагогики и проблем развития 
образования Белорусского государственного университета, кандидат 
исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Органы управления 
народным образованием в условиях становления советской 
государственности на Беларуси (1919–1921 гг.). 

Захаркевич Степан Артурович, доцент кафедры этнологии, музеологии и 
истории искусств исторического факультета Белорусского государственного 
университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 
Исторические условия изменения этнической структуры населения Беларуси 
в ХХ в.: к постановке проблемы. 

Келлер Ольга Борисовна, доцент кафедры истории древнего мира и средних 
веков Тюбингенского университета, доктор исторических наук (Тюбинген, 
Германия). – Актуальные проблемы истории БССР в свете немецкоязычных 
исследований. 

Кімбар Андрэй Уладзіміравіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і 
навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта (Мінск, Беларусь). – Прыярытэтныя кірункі дзейнасці ЛКСМБ у 
першае пасляваеннае дзесяцігоддзе. 
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Кравцов Олег Юрьевич, соискатель Национального института образования 
Министерства образования Республики Беларусь (Минск, Беларусь). – 
Белорусский национальный проект как образец советского 
нациетворчества. 

Кудрицкий Алексей Сергеевич, аспирант кафедры источниковедения 
исторического факультета Белорусского государственного университета 
(Минск, Беларусь). – Отражение столетних юбилеев БНР и БССР в 
социальных сетях (на примере анализа публикаций в социальной сети 
ВКонтакте). 

Малиновская Эмма Леонидовна, директор Музея истории Белорусского 
государственного университета (Минск, Беларусь). – Основные методы 
формирования интеллигенции БССР в 1920–1930-х гг. 

Мандрик Светлана Владимировна, старший преподаватель кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Белорусского государственного 
аграрного технического университета; Горанский Андрей Олегович, 
заведующий отделением катехизаторов Минского духовного училища; 
(Минск, Беларусь). – Проведение атеистической работы среди детей и 
молодежи в БССР во второй половине 1950-х – первой половине 1980-х гг. 

Осіпава Людміла Аляксандраўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і 
навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). – 
Грамадска-палітычная дзейнасць К.Т. Мазурава. 

Прыгодзіч Дар’я Ігараўна, вядучы лабарант Музея гісторыі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, аспірантка кафедры этналогіі, музеялогіі і гісторыі 
мастацтваў гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
(Мінск, Беларусь). – Значэнне ўніверсітэцкага музея ў працэсе станаўлення 
вышэйшай школы БССР у міжваенны перыяд. 

Сергеенкова Вера Васильевна, доцент кафедры истории России 
исторического факультета Белорусского государственного университета, 
кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Белорусский 
государственный университет: начало становления учебной и учебно-
методической работы в 1920-х гг. 

Шумейко Михаил Федорович, заведующий кафедрой источниковедения 
исторического факультета Белорусского государственного университета, 
кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Документы об 
образовании БССР: проблема выбора основного текста при подготовке 
археографической публикации. 

Яноўскі Алег Антонавіч, загадчык кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 
факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 
навук, прафесар (Мінск, Беларусь). – Ідэя беларускай дзяржаўнасці ва 
ўспрыняцці і практыцы дзейнасці калектыву БДУ (1920-я гады). 

Янушевич Иван Иванович, проректор по воспитательной работе и 
социальным вопросам Белорусского государственного университета, 
кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Формирование 
советской модели государственно-церковных отношений в БССР (1919–
1941 гг.).  
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СЕКЦЫЯ 3. 
БССР ВА ЎМОВАХ ГЕАПАЛІТЫЧНЫХ ЗРУХАЎ І 

МІЖНАРОДНЫХ ВЫКЛІКАЎ 
(вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 35) 

Мадэратары: 

Тарасенкова Таццяна Іванаўна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Бараноўскі Аляксандр Віктаравіч, аспірант Інстытута гісторыі 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Мінск, Беларусь) – Вяртанне ў склад 
БССР Віцебскай губерні (пазіцыя губернскіх улад). 

Бароўская Вольга Мікалаеўна, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута 

гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук 

(Мінск, Беларусь). – Прававыя формы ўзаемаадносін ССРБ і РСФСР да 

ўтварэння СССР. 

Болсун Галина Александровна, доцент кафедры истории России 

исторического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Дискредитация 
немецкой пропагандой основных атрибутов советской власти в период 

оккупации Беларуси (1941–1944 гг.). 

Важник Ольга Николаевна, доцент кафедры иностранных языков факультета 

подготовки и переподготовки Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент (Минск, 

Беларусь). – Беларусь после Второй мировой войны: развитие в рамках СЭВ. 

Дедюля Дарья Александровна, аспирантка кафедры истории Беларуси нового 

и новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета (Минск, Беларусь). – Белорусский вопрос в 
советско-германских отношениях накануне Второй мировой войны. 

Кахновіч Віктар Адамавіч, дацэнт кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). – Беларуска-ўкраінскія ўзаемаадносіны ў 

1918–1920-я гг: агульныя і адрозныя рысы. 

Кукса Александр Николаевич, доцент кафедры «Политология, социология и 

социальное управление» Белорусского национального технического 

университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 

Геополитические трансформации в европейском регионе в начале XX века и 

Беларусь: обретение столицы. 

Литвиновская Юлия Ивановна, доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

Белорусского государственного университета информатики и 

радиоэлектроники, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 

Выход Беларуси на международную арену в условиях польско-советской 

войны. 
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Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). – 

Стаўленне польскіх уладаў да пытання беларускай дзяржаўнасці ў перыяд 

савецка-польскай вайны. 

Снапкоўскі Уладзімір Еўдакімавіч, прафесар кафедры міжнародных адносін 

факультэта міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь). – Беларусь як 
суб’ект і аб’ект міжнароднай палітыкі (1918–1991 гг.). 

Старовойтов Михаил Иванович, доцент кафедры истории Беларуси 

исторического факультета Гомельского государственного университета 

имени Франциска Скорины, кандидат исторических наук, доцент (Гомель, 

Беларусь). – Основные факторы определения белорусско-российско-
украинской межреспубликанской границы (1919–1928 гг.). 

Тарасенкова Татьяна Ивановна, директор Государственного архива 

новейшей истории Смоленской области, кандидат исторических наук, доцент 

(Смоленск, Россия). – Изучение роли внешних факторов в процессе 
образования ССРБ в современной белорусской историографии. 
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СЕКЦЫЯ 4.  
АБВЯШЧЭННЕ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ І СТАНАЎЛЕННЕ 

ПРЭЗІДЭНЦКАЙ ПАЛІТЫЧНАЙ СІСТЭМЫ Ў 
РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ 

(вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 37) 

Мадэратары: 

Ларыёнаў Дзяніс Генадзьевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Латушкін Андрэй Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Берейшик Лилия Владимировна, заместитель декана по учебной и 

воспитательной работе исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 

(Минск, Беларусь). – Государственная музейная политика в Республике 

Беларусь. 

Лукашевич Андрей Михайлович, профессор кафедры истории Беларуси 

нового и новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, доктор исторических наук, профессор 

(Минск, Беларусь). – Становление пограничной службы Республики Беларусь 
(сентябрь 1991 – апрель 1992 г.). 

Ларионов Денис Геннадьевич, доцент кафедры истории нового и новейшего 

времени исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 

Становление католического традиционализма в Республике Беларусь. 

Латушкін Андрэй Мікалаевіч, дацэнт кафедры крыніцазнаўства гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). – «Вяртанне» Метрыкі Вялікага Княства 
Літоўскага ў Беларусь у пачатку 1990-х гг.: гісторыя рэалізацыі праекта 
капіравання і значэнне падзеі для нацыянальнага дзяржаўнага будаўніцтва 

Рэспублікі Беларусь. 

Лойко Лариса Егоровна, доцент кафедры философии и идеологической 

работы Академии МВД Республики Беларусь, кандидат философских наук, 

доцент (Минск, Беларусь). – Становление белорусского государства после 
распада СССР в условиях глобализации информационного пространства. 

Ляхов Андрей Михайлович, Леоненко Егор Владимирович, курсанты 

факультета внутренних войск Военной академии Республики Беларусь 

(Минск, Беларусь). – Внутренние войска МВД в механизме государства. 

Машаров Олег Геннадьевич, первый заместитель начальника Института 

пограничной службы Республики Беларусь (Минск, Беларусь). – Программа 
«Обустройство границ» как основа белорусско-российского сотрудничества 
по пограничным вопросам в 1996–2001 гг. 
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Паддубская Алена Фёдараўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). – 

Дзяржаўная палітыка ў сферы забеспячэння гендарнай роўнасці ў 

Рэспубліцы Беларусь на сучасным этапе 

Теплова Валентина Анатольевна, доцент кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 

(Минск, Беларусь). – Трансформация религиозного законодательства 
Республики Беларусь (1992–2002 гг.): причины и характер эволюции. 

Тихомиров Александр Валентинович, доцент кафедры международных 

отношений факультета международных отношений Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 

(Минск, Беларусь). – Общественно-политическая дискуссия по вопросам 
осуществления внешней политики Республики Беларусь в 1992–1996 гг. 

Тозик Максим Викторович, аспирант кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета (Минск, Беларусь). – Особенности 
становления банковской системы Республики Беларусь в условиях 

переходной экономики (1991–1995 гг.). 
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СЕКЦЫЯ 5. 
ГЕАПАЛІТЫЧНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ВА 

ЎМОВАХ ІНТЭГРАЦЫЙНЫХ І ГЛАБАЛІЗАЦЫЙНЫХ 
ПРАЦЭСАЎ СУЧАСНАСЦІ  

(вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 31) 

Мадэратары: 

Даўгяла Міхаіл Сцяпанавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Канойка Аляксандр Уладзіміравіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Вонсович Лариса Васильевна, доцент кафедры гуманитарных наук 

Белорусской государственной академии связи, кандидат исторических наук, 

доцент (Минск, Беларусь). – Участие Республики Беларусь в интеграционных 
процессах на постсоветском пространстве. 

Довгялло Михаил Степанович, доцент кафедры истории южных и западных 

славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 

Белорусско-сербские отношения на современном этапе: достижения и 
проблемы. 

Ерицян Рафаэль Кимович, преподаватель кафедры боевого применения 

артиллерии военного факультета Белорусского государственного 

университета,  (Минск, Беларусь). – Подготовка кадров на военном 
факультете БГУ как средство укрепления геополитического потенциала 

Республики Беларусь. 

Жук Сергей Александрович, студент исторического факультета Брестского 

государственного университета имени А.С. Пушкина (Брест, Беларусь). – 

Национальное геополитическое пространство и геополитическая мощь 
государства (на примере качественных аспектов демографической мощи). 

Конойко Александр Владимирович, доцент кафедры всеобщей истории и 

методики преподавания истории исторического факультета Белорусского 

государственного педагогического университета имени Максима Танка, 

кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Концепт 

белорусской национальной идеи как фактор геополитической стабильности 
Республики Беларусь. 

Лойка Аляксандр Іванавіч, загадчык кафедры філасофскіх вучэнняў 

факультэта тэхналогій кіравання і гуманітарызацыі Беларускага 

нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, доктар філасофскіх навук, прафесар 

(Мінск, Беларусь). – Геапалітычны патэнцыял Рэспублікі Беларусь ва ўмовах 

інтэграцыйных і глабалізацыйных працэсаў сучаснасці. 

Маргулис Сергей Борисович, преподаватель кафедры международной 

политики и зарубежного регионоведения Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
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(Москва, Россия). – Китайский проект «Экономический пояс Шелкового 

пути» и интересы Беларуси. 

Москалевич Галина Николаевна, доцент кафедры гражданского права и 

процесса ЧУО «БИП–Институт правоведения», кандидат исторических наук, 

доцент (Минск, Беларусь). – Интеллектуальный и научно-технологический 
потенциал Республики Беларусь как один из компонентов его 
геополитического потенциала в условиях интеграции и глобализации. 

Назаренко Артем Михайлович, старший преподаватель кафедры 

источниковедения исторического факультета Белорусского государственного 

университета (Минск, Беларусь). – Взаимодействие с Европейским Союзом в 

научно-образовательной сфере как фактор расширения вовлеченности 
Республики Беларусь в интеграционные процессы: достижения, вызовы и 
перспективы. 

Невар Валентин Николаевич, студент исторического факультета Брестского 

государственного университета имени А.С. Пушкина (Брест, Беларусь). – 

Роль научного сообщества в принятии решений в ЕАЭС. 

Файншмидт Роман Иосифович, ведущий специалист кафедры 

международной политики и зарубежного регионоведения Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (Москва, Россия). – Взаимодействие Республики 
Беларусь и интеграционного блока АСЕАН в контексте глобальных 
процессов. 

Хадасевіч Ганна Сяргееўна, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). – 

Шматвектарнасць знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь як фактар 
умацавання дзяржаўнасці. 

Циватый Вячеслав Григорьевич, доцент кафедры новой и новейшей истории 

зарубежных стран Киевского национального университета имени Тараса 

Шевченко, кандидат исторических наук, доцент (Киев, Украина). – 

Внешнеполитический дипломатический потенциал Республики Беларусь в 

условиях интеграционных и глобализационных процессов современности: 
институциональный и полицентричный дискурсы. 

Шадурский Виктор Геннадьевич, декан факультета международных 

отношений Белорусского государственного университета, доктор 

исторических наук, профессор (Минск, Беларусь). – Расширение 
межгосударственного диалога по историческим вопросам как важный 

ресурс укрепления внешнеполитического потенциала Беларуси. 
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СЕКЦЫЯ 6. 
ПРАВАВЫЯ АСПЕКТЫ ДЗЯРЖАВАЎТВАРАЛЬНЫХ 

ПРАЦЭСАЎ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў ХХ СТ. 
(вул. Ленінградская 8, аўд. 509) 

Мадэратары: 

Доўнар Таісія Іванаўна, доктар юрыдычных навук, прафесар 
Голубева Людміла Леанідаўна, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт 

Бічун Вераніка Мечыславаўна, выкладчык кафедры тэорыі і гісторыі 

дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта (Мінск, Беларусь). – Устаўныя граматы Беларускай Народнай 
Рэспублікі. 

Белков Глеб Геннадьевич, студент юридического факультета Белорусского 

государственного университета (Минск, Беларусь). – Информационная 
безопасность Республики Беларусь в контексте глобальных вызовов 

Вершок Ирина Леонидовна, доцент кафедры теории и истории государства и 

права юридического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 

Исторические предпосылки государственно-правового развития Республики 
Беларусь в условиях глобализации. 

Вечорко Виталий Юрьевич, старший преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права юридического факультета Белорусского 

государственного университета (Минск, Беларусь). – Национальная правовая 
система в условиях глобализации. 

Голубева Людміла Леанідаўна, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і 

права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

кандыдат юрыдычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). – Утварэнне 

Беларускай ССР. 

Доўнар Таісія Іванаўна, прафесар кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права 

юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар 

юрыдычных навук, прафесар (Мінск, Беларусь). – Асаблівасці ў развіцці 
права БССР у 1920–1930-я гг. 

Иоффе Эмануил Григорьевич, профессор кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин исторического факультета Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка, доктор исторических 

наук, профессор (Минск, Беларусь). – К вопросу о геополитическом 

потенциале Республики Беларусь. 

Калинин Сергей Артурович, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права юридического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент (Минск, 

Беларусь). – Государственность Беларуси: между восточным и западным 
проектом. 



18 

Колас Мікіта Дзянісавіч, студэнт юрыдычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь). – Першы ўрад Беларускай ССР і 

яго Маніфест. 

Ларычаў Яраслаў Юр’евіч, студэнт магістратуры юрыдычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь). – Праблемныя 
пытанні ўзнікнення беларускай дзяржаўнасці. 

Молокович Кирилл Александрович, студент юридического факультета 

Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь) – 

Анархические идеи в Российской империи и их судьба в послереволюционном 
государственном строительстве. 

Орловская Елена Ивановна, доцент кафедры теории и истории государства и 

права юридического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 

Октябрьская революция и политико-правовые течения на территории 
Беларуси. 

Отрак Даніла Уладзіміравіч, студэнт юрыдычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь). – Першая Канстытуцыя 
Беларускай ССР. 

Пісарчук Ангеліна Яўгенаўна, студэнтка магістратуры юрыдычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь). – Другое 
абвяшчэнне Беларускай ССР. 

Праневіч Дзмітрый Андрэевіч, аспірант Нацыянальнага цэнтра заканадаўства 

і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь (Мінск, Беларусь). – 

Дз. Ф. Жылуновіч – старшыня першага ўрада Беларускай ССР. 

Романчук Ангелина Валерьевна, студентка юридического факультета 

Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь) – Функции 
современного белорусского государства. 

Рэбрыкаў Аляксей Аляксандравіч, студэнт юрыдычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь). – Узнікненне 
беларускай дзяржаўнасці ў пачатку XX ст. 

Самусенкова Арина Артуровна, студентка юридического факультета 

Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь) – 

Политико-правовые идеи Льва Сапеги и современность. 

Таніна Дар’я Леанідаўна, студэнтка юрыдычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск, Беларусь). – Нарматыўныя падставы 
ўтварэння БССР. 

Ширко Глеб Игоревич, студент юридического факультета Белорусского 

государственного университета (Минск, Беларусь) – Союзное государство 
через призму белорусских интересов. 
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СЕКЦЫЯ 7. 
ГЕАПАЛІТЫЧНЫЯ ТРАНСФАРМАЦЫІ Ў 

ЦЭНТРАЛЬНАЙ І УСХОДНЯЙ ЕЎРОПЕ Ў ХХ ст. 
(вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 38) 

Мадэратары: 

Салькоў Анатоль Пятровіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Максімчык Андрэй Мікалаевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Александрович Сергей Сергеевич, доцент кафедры истории южных и 

западных славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 

Югославяне в Гражданской войне в России (1918–1923 гг.). 

Жигал Иван Владимирович, аспирант кафедры истории южных и западных 

славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета (Минск, Беларусь). – Трансильвания и реализация концепции 

«România Mare» после Первой мировой войны. 

Козік Любоў Антонаўна, дацэнт кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх 

славян гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь). – Грамадска-
палітычны і нацыянальна-вызваленчы рух на чэшскіх і славацкіх землях і 
ўтварэнне Чэхаславацкай Рэспублікі. 

Кухаренко Варвара Николаевна, доцент кафедры истории южных и западных 

славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 

Югославистские национальные программы и создание Государства 
словенцев, хорватов и сербов. 

Лавринович Марина Александровна, студентка магистратуры исторического 

факультета Белорусского государственного университета (Минск, 

Беларусь). – «Травматические периоды» чехословацкой истории XX 
столетия и конструирование исторической идентичности современного 

чешского государства. 

Максимчик Андрей Николаевич, доцент кафедры истории Беларуси нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 

(Минск, Беларусь). – Белорусы – участники вооруженных сил Белой армии 
(по материалам личных дел консульства БНР в Константинополе) 

Пинчук Вера Юрьевна, аспирантка кафедры истории южных и западных 

славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета (Минск, Беларусь). – Вторая Чехословацкая республика: 

падение «последнего оплота демократии» в Центральной Европе (октябрь 
1938 – март 1939 гг.). 
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Приступа Наталья Николаевна, доцент кафедры истории Беларуси и 

славянских народов исторического факультета Белорусского 

государственного педагогического университета имени Максима Танка, 

кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – Концепция 

«моста» между Западом и Востоком во взглядах Э. Бенеша и чехословацких 
национальных социалистов в 1940-е годы. 

Репин Виталий Валерьевич, доцент кафедры истории южных и западных 

славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – На 
пути к новой нации: этнополитический конструктивизм в практиках 

общественной консолидации Чехословацкой республики и Королевства 
Румыния в межвоенный период. 

Сальков Анатолий Петрович, заведующий кафедрой истории южных и 

западных славян исторического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук, доцент (Минск, Беларусь). – 

«Белорусская линия» югославо-итальянской границы на Парижской мирной 

конференции 1946 г. 

Свентецкая Татьяна Валерьевна, студентка исторического факультета 

Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь). – 

Российский вектор внешней политики Чешской Республики. 
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НАВУКОВЫ КРУГЛЫ СТОЛ 
«МОЛАДЗЬ У ДЗЯРЖАВАЎТВАРАЛЬНЫХ ПРАЦЭСАХ НА 

ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў ХХ ст.» 
(вул. Чырвонаармейская, 6, аўд. 45) 

Мадэратары: 

Янушэвіч Іван Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
Гігін Вадзім Францавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Удзельнікі: 

Янушэвіч Іван Іванавіч, прарэктар па выхаваўчай рабоце і сацыяльных 

пытаннях Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, дацэнт 

Каханоўскі Аляксандр Генадзьевіч, дэкан гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар 

Гігін Вадзім Францавіч, дэкан факультэта філасофіі і сацыяльных навук 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч, дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Бярэйшык Лілія Уладзіміраўна, намеснік дэкана па вучэбнай і выхаваўчай 

рабоце гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

Макарэвіч Віталь Сяргеевіч, загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Яноўскі Алег Антонавіч, загадчык кафедры гісторыі Расіі гістарычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных 

навук, прафесар. 

Доўнар Таісія Іванаўна, прафесар кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права 

юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар 

юрыдычных навук, прафесар. 

Клішэвіч Сяргей Міхайлавіч, першы сакратар Мінскага гарадскога камітэту 

Беларускага рэспубліканскага саюзу моладзі. 

Багамазаў Аляксей Пятровіч, начальнік упраўлення выхаваўчай работы з 

моладдзю Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Лебедзь Дзмітрый Васільевіч, начальнік аддзела маладзёжнай палітыкі і 

маніторынгу інфармацыйнай прасторы, намеснік начальніка ўпраўлення 

выхаваўчай работы з моладдзю Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 
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Арлоўская Алена Іванаўна, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і 

права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

кандыдат юрыдычных навук, дацэнт. 

Бічун Вераніка Мечыславаўна, выкладчык кафедры тэорыі і гісторыі 

дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта. 

Бурачонак Аляксандр Вячаслававіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі 

новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Голубева Людміла Леанідаўна, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і 

права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 

кандыдат юрыдычных навук, дацэнт. 

Максімчык Андрэй Мікалаевіч, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Лебедзева Ірына Валянцінаўна, старшы выкладчык кафедры гісторыі 

Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Назаранка Арцём Міхайлавіч, старшы выкладчык кафедры крыніцазнаўства 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Кімбар Андрэй Уладзіміравіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта. 

Маслоўскі Яўген Валер’евіч, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і 

навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта. 

Праневіч Дзмітрый Андрэевіч, аспірант Нацыянальнага цэнтра заканадаўства 

і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь. 

Ларычаў Яраслаў Юр’евіч, студэнт магістратуры юрыдычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Пісарчук Ангеліна Яўгенаўна, студэнтка магістратуры юрыдычнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Раманчук Ангеліна Валер'еўна, студэнтка юрыдычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Рэбрыкаў Аляксей Аляксандравіч, студэнт юрыдычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Самусенкава Арына Артураўна, студэнтка юрыдычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Шырко Глеб Ігаравіч, студэнт юрыдычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта. 


