
ЛАУРЕАТЫ СКОРИНИНСКИХ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ 

 

Ф.И.О. Лауреата Название цикла работ 

1979 г. 

Анічэнка У.В. «Актуальныя пытанні беларускага і параўнальнага 

мовазнаўства» 

 

Навучыцель М.В. «Даследаванне сучаснай буржуазнай палітычнай 

эканоміі» 

 

Савіцкі Б.П. «Гаспадарчае значэнне прыбярэжных экасістэм 

натуральных і штучных вадаёмаў і праблемы іх ахо-

вы» 

 

Сердзюкоў А.М. «Законы захавання ў электрадынаміцы гіратропных 

асяроддзяў» 

 

Шамяткоў Л.А. «Фармацыі канечных груп» 

 

  

1980 г. 

Арэшчанка У.Д. «Праблема стварэння стабільных кадраў у народнай 

гаспадарцы» 

 

Балакін В.А. «Трэнне і знос цвёрдых цел пры высокіх хуткасцях 

слізгання» 

 

Вахрушаў В.А. «Магнетытавыя руды і скарны Сібірскай платформы 

і іх паходжанне» 

 

Калмыкоў У.М. «Актыўная жыццёвая пазіцыя чалавека, сутнасць і 

шляхі яе развіцця ва ўмовах развітога сацыялізму» 

 

Кіеня А.І. «Новыя звесткі аб сакрэтарнай функцыі страўніка і 

ролі гармонаў гіпафізарна-тырэоіднай сістэмы ў яе 

рэгуляцыі» 

 

  

1981 г. 

Алешка С.Ф. «Бялковы састаў сывараткі крыві і імуналагічная 

рэактыўнасць у антагенезе ў некаторых жывёл» 

 

Бондараў У.Ф. «Праблемы выроўнівання эканамічных умоў уз-

наўлення вытворчасці ў калгасах і саўгасах» 
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Кім С.А. «Удасканаленне кіравання вытворчасцю на су-

часным этапе» 

 

Стаўроў В.П. «Статыстычныя задачы матэрыялазнаўства шкло-

валакнітаў і кіраванне якасцю вырабаў» 

 

  

1982 г. 

Гіргель С.С. «Распаўсюджанне электрамагнітных хваль у маг-

нітаўпарадкаваных крышталях» 

 

Максімей І.В. «Распрацоўка сродкаў даследавання ў арганізацыі 

вылічальнага працэсу ў ВЦ калектыўнага карыстан-

ня» 

 

Міроненка У.І. «Адлюстравальная функцыя і перыядычныя рашэнні 

дыферэнцыяльных ураўненняў» 

 

Пінчук А.П. «Геаэлектрычныя і геатэрмічныя палі тэрыторыі 

БССР» 

 

Рубцоў М.І. «Суадносіны пераканання і прымусу ў працэсе вы-

хавання працоўнай дысцыпліны» 

 

  

1983 г. 

Малашчанка А.Ц. «Распрацоўка новых лазераў і прымяненне іх у 

тэхналогіі» 

 

Нядзеля Л.І. «Маральныя асновы сацыялістычнага ладу жыцця» 

 

Харламаў І.Ф. «Псіхолага-педагагічныя заканамернасці маральнага 

выхавання» 

 

  

1984 г. 

Аляшкевіч М.І. «Спектраскапічныя даследаванні матэрыялаў і іх 

практычнае прымяненне ў оптаэлектроніцы» 

 

Кузняцоў Г.А. «У.І. Ленін і станаўленне геалагічных даследаванняў 

у СССР» 

 

Мухін У.В. «Інварыянтнае інтэграванне ў паўгрупах» 
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1985 г. 

Дворнік А.М. «Даследаванне працэсаў мноствавага ўтварэння 

часціц у піон-пратонных і піон-вугляродных узае-

мадзеяннях» 

 

Пінчук В.Р. «Комплекснае даследаванне дыслакацыйнай струк-

туры пры трэнні і яго перспектывы» 

 

  

1986 г. 

Рубанік В.П. «Ваганні складаных лінейных сістэм» 

 

Сыцько У.У. «Матэрыялы для квантавай і оптаэлектронікі» 

 

Шолах В.Р. «Спектральныя і электронныя ўласцівасці неар-

ганічных солей у галіне вакуумнага ультрафіялету» 

 

  

1987 г. 

Мышкавец В.М. «Лазерная апрацоўка матэрыялаў пучкамі зададзенай 

геаметрыі» 

 

Сабаленка У.М. «Формы ўвасаблення думкі народнай у рамане-

эпапеі» 

 

Сцяцко П.У. «Даследаванне марфалагічнай і лексічнай дэрывацыі 

сучаснай беларускай мовы» 

 

  

1988 г. 

Гадлеўская А.М. «Сферычныя хвалі ў гіратропных асяроддзях» 

 

Малінкоўскі Ю.У. «Фактарызацыя стацыянарных размеркаванняў станаў 

маркаўскіх сетак масавага абслугоўвання» 

 

Семчанка І.В. «Распаўсюджанне і ўзаемадзеянне электрамагнітных 

хваль у асяроддзях са спіральнай структурай» 

 

Скіба А.М. «Да тэорыі фармацый і шматразнастайнасцей алгеб-

раічных сістэм» 

 

  

1989 г. 

Галіеў Р.С. «Комплексная ацэнка прадуцыйнасці вылічальных 

сістэм ЕС ЭВМ» 
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Купрэеў М.П. «Аднаўленне і павышэнне даўгавечнасці дэталей і 

злучэнняў машын» 

 

Парукаў А.А. «Роля скарынінскіх арыгінальных твораў у фар-

міраванні норм беларускай мовы» 

 

Паўлавец Д.Д. «Францыск Скарына і развіццё лінгвістычнай літара-

туры на Беларусі ў XVI–XVIII стст.» 

 

Максіменка М.В., 

 Шульга С.Р. 

«Палярызуемасць часціц у рэлятывісцкай квантавай 

тэорыі» 

 

  

1990 г. 

Бокуць Б.В. «Распаўсюджванне і ўзаемадзеянне электрамаг-

нітных і акустычных хваль у аптычна-актыўных 

крышталях» 

 

Дмітрыеў М.А. «Тэорыя адукацыі і навучання» 

 

Шамяткоў Л.А., 

Скіба А.М. 

 

«Фармацыі алгебраічных сістэм» 

Капшай В.М. «Ураўненні квантавай тэорыі поля для звязаных ста-

наў і метады іх дакладнага рашэння» 

 

Міцюрыч Г.С. «Фотаакустычная спектраскапія гіратропных 

асяроддзяў» 

 

Штэйнер І.Ф. «Беларуская балада. Вытокі жанру і паэтычная 

структура» 

 

  

1991 г. 

Вахрушаў В.А. «Рудныя мінералы вывергнутых і металамарфічных 

парод» 

 

Лін Д.Р. «Фізіка-хімічныя аспекты тэхналогіі атрымання 

слаістых металапалімерных матэрыялаў» 

 

Максімей І.В. «Імітацыйнае мадэляванне на ЭВМ» 

 

Семянчук У.М. «Класіфікацыя фармацый» 

 

Сербін Г.А. «Мінеральныя воды паўднёва-ўсходняй Беларусі» 
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1992 г. 

Барыс Я.С. «Пабудова квазілінейных інтэгральных разнастай-

насцей» 

 

Казлова Р.М. «Рэканструкцыя і этымалагізацыя праславянскай 

лексікі, распрацоўка тэорыі структуры прасла-

вянскага слова» 

 

Каляда В.А. «Псіхалогія фізічнай падрыхтоўкі моладзі» 

 

Сапегін Л.М. «Эколага-фларыстычная класіфікацыя лугавой 

расліннасці пойм Беларускага Палесся і яе гас-

падарчае выкарыстанне» 

 

Шаймуратаў Р.В. «Матэматычнае прагназіраванне зон маларухомай 

нафты» 

 

  

1993 г. 

Ахраменка І.М. «Электрамагнітныя хвалі ў крышталях з інду-

цыраванай вярчальнай анізатрапіяй» 

 

Каморнікаў С.Ф. «Аб некаторых праблемах тэорыі фармацый ка-

нечных груп» 

 

Малінкоўскі Ю.У. «Мультыплікатыўнасць інварыянтнага размерка-

вання ў маркаўскіх сетках абслугоўвання» 

 

Пенязь У.А., 

Шолах У.Ф. 

 

«Матэматычныя метады рашэння фізічных задач» 

Станкевіч А.А. «Лексічныя запазычанні ў беларускіх народных 

гаворках» 

 

  

1994 г. 

Еўтухоў В.Д., 

Ляшчынская В.А. 

«Актуальныя праблемы культуры маўлення і 

стылістыкі беларускай мовы» 

 

Манахаў В.С., 

Селькін М.В. 

 

«Нармальныя і максімальныя падгрупы канечных 

груп» 

Навучыцель М.В., 

Сарвіраў Б.У., 

Цыбіна А.П. 

«Рыначная эканоміка. Праблемы тэорыі і практыкі» 
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Праляскоўскі Ю.А., 

Свірыдзенка В.Р. 

 

«Прыродныя расолы Прыпяцкага прагібу: стан і 

праблемы аналітычнага кантролю магчымасці прак-

тычнага выкарыстання» 

 

Фядосенка М.М. «Распрацоўка высокаэфектыўных тэхналагічных 

працэсаў фарміравання функцыянальных тонкіх 

плёнак, стымуляваных лазерным выпраменьваннем» 

 

  

1995 г. 

Бобрык У.А. «Купала ў пошуках вызначэння беларускай моўнай 

асновы» 

 

Курылкіна С.М. «Распаўсюджанне і акустычнае пераўтварэнне хваль 

у крышталях пры наяўнасці гіратрапіі і электраінду-

цыраванай анізатрапіі» 

 

  

1996 г. 

Валетаў В.В. «Экалогія і прадукцыя балотных экасістэм» 

 

Зялёны В.П. «Фотаакустычнае пераўтварэнне ў гіратропных і 

п’езаэлектрычных крышталях» 

 

Калугін А.С. «Фізіялагічныя заканамернасці рухальных рэакцый 

кішэчніка ў чалавека і жывёлін у працэсе адаптацыі 

арганізма да разных умоў жыццядзейнасці» 

 

Старавойтаў А.П. «Рацыянальная апраксімацыя дыферэнцыруемых 

функцый» 

 

  

1997 г. 

Андрэеў В.В. «Даследаванне электраслабых уласцівасцей мезонаў 

і базонаў у састаўных мадэлях» 

 

Новак В.С. «Фальклорныя традыцыі Гомельскага Палесся» 

 

Далінскі М.С., 

Зісельман І.М. 

«Метады і сродкі аўтаматызацыі высокаўзроўневага 

праектавання вылічальных сістэм» 

 

  

1998 г. 

Васільеў А.Ф. «Даследаванне па праблеме распазнавальнасці і пе-

ралічэння ў тэорыі класаў груп» 
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Каропа Г.М. «Сістэмны падыход да экалагічнай алукацыі і выха-

вання» 

 

Кавальчук В.В. «Аналіз знешнегандлёвых сувязей» 

 

Коваль У.І. «Народныя ўяўленні, павер’і і прыкметы: Даведнік 

па ўсходнеславянскай міфалогіі» 

 

Міроцін А.Р. «Функцыянальныя вылічэнні ў банахавых алгебрах і 

тэарэма Пэлі-Вінера» 

 

  

1999 г. 

Дайнека М.М. «Цэнапапуляцыйная структура і дынаміка лугавых 

аграэкасістэм» 

 

Кадол Ф.У. «Навукова-педагагічныя асновы выхавання гонару і 

асабістай годнасці старэйшых школьнікаў» 

 

Ключнікаў Ю.А. «Прававое рэгуляванне на папярэднім следстве: 

прадмет, механізм, спосабы» 

 

Сафонаў В.Р. «Кратна лакальныя фармацыі з зададзенымі сіс-

тэмамі падфармацыі» 

 

Фяськоў А.А. «Спорт як сацыякультурная з’ява» 

 

  

2000 г. 

Драчоў У.К. «Раздзяржаўленне і прыватызацыя (на матэрыялах 

Беларусі)» 

 

Ермакоў У.Р. «Тэорыя фаміруючага кантролю ў сістэме разві-

ваючай адукацыі» 

 

Ружыцкая А.Р. «Сінтэз аптымальных інварыянтна-устойлівых 

сістэм кіравання» 

 

Рычкоў А.Я. «Дзяўчынка-падлетак у сучасным грамадстве і яе са-

цыяльныя праблемы: сацыялагічны аналіз» 

 

Хахомаў С.А. «Аб’ёмістыя акустычныя хвалі ў крышталях у вяр-

чальным электрычным полі» 
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2001 г. 

Мядзведзеў В.А. «Тэарэтыка-метадычныя асновы аздараўлення 

школьнікаў сродкамі фізічнай культуры ў неспры-

яльных экалагічных умовах» 

 

Царыкаў Б.А. «Тэхнічная падрыхтоўка баскетбалістаў на аснове 

індывідуалізацыі процэсу навучання» 

 

Шынкарэнка В.К. «Сучасная беларуская гістарычная проза» 

 

Шулейка С.Г. «Пытанні рэгулявання замежных інвестыцый: інс-

тытуцыянальны аспект» 

 

  

2002 г. 

Афанасьеў І.М. «Мастацкае асэнсаванне чарнобыльскай эпохі і 

вопыт нацыянальнай літаратуры» 

 

Гатальская Г.В. «Псіхолага-педагагічныя фактары, якія вызначаюць 

характар эфектыўнага педагагічнага ўзаемадзеяння» 

 

Крывашэева Л.М. «Пераходная эканоміка і зямельная рэформа ў 

аб’ектыве эканамічнай тэорыі» 

 

Лазько Р.Р. «Перад патопам. Еўрапейская палітыка Польшчы 

(1932–1939 гг.)» 

 

Нарскін Г.І. «Фізічная рэабілітацыя і ўмацаванне здароўя да-

школьнікаў» 

 

  

2003 г. 

Алеўская І.З. «Псіхалагічная культура асобы: учора, сёння, 

заўтра» 

 

Дземідзенка А.М. «Метады і сродкі даследавання і адаптацыі вылі-

чальнага працэсу пад рабочую нагрузку на ла-

кальную вылічальную сетку» 

 

Ханеня С.І. «Амплітуда мастацкасці: Умоўнасць у беларускай 

прозе канца ХХ стагоддзя» 

 

Старавойтаў М.І. 

Зелянкова А.І. 

Пічукоў В.П. 

«Гомельшчына шматнацыянальная (20–30-я гады 

ХХ ст.)» 
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2004 г. 

Дерюжкова О.М. «Низкоэнергетические электромагнитные характе-

ристики адронов в диаграммных моделях» 

 

Щепов В.А. «Теория переходной экономики и макроэкономиче-

ская стабилизация» 

 

Быховцев В.Е. «Компьютерное моделирование нелинейных систем 

механики деформируемого твердого тела» 

 

  

2005 г. 

Рогачев А.В. «Физическая химия тонкопленочных систем на ос-

нове полимерных материалов, формируемых из ак-

тивной газовой фазы» 

 

Гончаренко Г.Г. «Генетические ресурсы и геносистематика хвойных 

Северной Евразии» 

 

Сердюков А.Н. «Калибровочная теория скалярного гравитационного 

поля» 

 

Шеметков Л.А. «Формации групп и алгебр» 

 

Станкевич А.А. «Структурна-генетычная характарыстыка навукова-

тэхнічнай тэрміналогіі» 

 

Богомольникова Н.А. «Тапанімія Гомельшчыны» 

 

Башлакова О.С. «Малый и средний бизнес в экономическом потен-

циале региона» 

 

Семченко А.В. «Синтез и исследование свойств наноструктуриро-

ванных кварцевых гель-стекол, активированных 

ионами редкоземельных элементов» 

 

Марченко В.З. «Двигательные переключения в физическом воспи-

тании молодежи» 

 

  

2006 г. 

Рогалев А.Ф. «Топонимия Гомельщины» 

 

Гапанович-Кайдалов Н.В. «Объективные и субъективные факторы семейной 

социализации младшего школьника» 
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Бондаренко К.К. «Типология адаптации к различным режимам двига-

тельной деятельности» 

 

Зайцев В.В. «Адаптация открытых акционерных обществ, со-

зданных в процессе приватизации, к реальным усло-

виям хозяйствования» 

 

Тютянов В.Н. «Порождения конечных групп» 

 

  

2007 г. 

Кошман М.Р. «Тэорыя і практыка прафесійнай фізкультурнай аду-

кацыі» 

 

Пугачова В.У. «Маркетынг інавацый: рэгіянальны аспект» 

 

Ляўчук В.Дз. «Аўтаматызацыя імітацыйнага мадэлявання» 

 

Капшай Н.П. «Распрацоўка і ўкараненне інавацыйнай інтэгра-

цыйнай методыкі ў выкладанни вузаўскага і школь-

нага курсаў гісторыі рускай, беларускай і сусветнай 

літаратур» 

 

Жыхараў С.Б. «Политика российского правительства в сфере же-

лезнодорожного строительства на территории Бела-

руси во второй половине XIX – начале    ХХ вв.» 

 

  

2008 г. 

Федотов В.А. «Правовое регулирование экспортных сделок в Рес-

публике Беларусь» 

 

Дворник А.М. «Радиоэкологическая оценка последствий катастро-

фы на ЧАЭС для лесных экосистем» 

 

Боровская И.А. «Беларуская прафесійная песенная лірыка» 

 

Западнюк Е.А. «Трудовая миграция и современный рынок труда» 
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2009 г. 

Шеметков Л.А., 

Скиба А.Н. 

«Новые локальные методы в алгебре и их при-

ложения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багинский В.Ф. 

 
 

«Теоретические и экспериментальные исследования 

по организации устойчивого развития лесного хо-

зяйства» 

 

           Геврасёва А.П. 

           
 

«Экономическая оценка внешнеэкономической дея-

тельности предприятий лесного комплекса» 

 

  

2010 г. 

Башлакова А.П. 

 

«Теневой сектор экономики и его ограничение ме-

рами государственного регулирования» 
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Макушников О.А. 

 
 

«Гомельское Поднепровье в V – середине XIII вв. 

Социально-экономическое и этнокультурное разви-

тие» 

 

Гайшун В.Е., 

Коваленко Д.Л. 

 
 

«Золь-гель процесс формирования функциональных 

материалов и их применение» 

 

  

2011 г. 

Скуратов В.Г. 

 
 

«Правовое обеспечение развития ипотечного кре-

дитования как института внебюджетного финан-

сирования жилищного строительства» 
 

Смородин В.С. 

 

«Синтез оптимальной структуры вероятностных 

производственных систем» 
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Мезга Н.Н. 

 
 

«Международные отношения в Центрально-

Восточной Европе в 1920-е годы» 
 

  
2012 г. 

Селькин В.М. 

 
 

«Однопорожденные формации и их факторизации» 

 

Вергеенко С.А. 

 
 

«Замоўная традыцыя Гомельшчыны» 

 

Баранов А.М. 

 
 

«Проблемы и перспективы развития информацион-

ной экономики Беларуси» 
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Ярмоленко М.А., 

Горбачев Д.Л. 

  
 

 

«Способы придания заданной структуры и свойств 

нанокомпозиционным полимерным слоям, осаждае-

мым вакуумно-плазменными методами» 

 

2013 г. 

Мышковец В.Н., 

Максименко А.В., 

Баевич Г.А. 

 
 

«Оборудование и технологии для импульсной ла-

зерной обработки материалов» 

 

Станкевич А.А., 

Лещинская О.А., 

Бобрик В.А., 

Паруков А.А. 

 
 

«Слоўнік мовы Янкі Купалы» 

Цуриков А.Г. 

 
 

«Лишайники Юго-Востока Беларуси» 
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Осипенко Е.В. 

 
 

«Здоровьесберегающие элементы физического вос-

питания детей и подростков» 

 

  

2014 г. 

Предыбайло С.Д. 

 
 

«Деформация половозрастной структуры сельского 

населения Беларуси: социально-экономические 

истоки и последствия» 

 

Ященко О.Г. 

 
 

«Этнография городского населения Гомельщины в 

конце XIX – начале XXI в.» 

 

Семченко А.В., 

Сидский В.В., 

Косенок Я.А. 

 
 

«Модифицированные функциональные материалы, 

синтезированные золь-гель методом, для 

применения в электронике» 
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2015 г. 

Сукач Е.И. 

 
 

«Вероятностное моделирование сложных систем 

графовой структуры» 

 

Банникова З.В. 

 
 

«Инновационный потенциал предприятия: управ-

ление формированием и реализацией» 

 

Новак В.С., 

Кастрица Е.А., 

Шинкоренко О.К. 

  

«Духоўная культура беларусаў: спецыфіка выяў-

лення рэгіянальна-лакальнага, нацыянальнага і 

агульначалавечага» 

 

 

 

 

 

 
 

  

2016 г. 

Скиба А.Н. 

 

«Развитие и применение новых методов исследова-

ния групп и их классов» 
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Аверин В.С. 

 
 

«Научное обоснование системы обеспечения радиа-

ционной безопасности окружающей среды и челове-

ка на современном этапе развития мер по минимиза-

ции последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» 

 

Руденков А.С., 

Пилипцов Д.Г. 

 

«Композиционные углеродные покрытия: структура и 

свойства» 

 

 

 

 

 

 

 

Врублевский Е.П., 

Севдалев С.В., 

Скидан А.А. 

 
 

«Здоровьесберегающие технологии в физической 

культуре и спорте» 

Щекудова С.С. 

 
 

«Специфика развития мышления и памяти обучаю-

щихся в условиях современной образовательной 

среды» 
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Арашкевич О.В. 

 
 

«Инновационные подходы к управлению экономи-

ческим потенциалом предприятия (на материалах 

деревообрабатывающей промышленности Гомель-

ской области)» 

 

  

2017 г. 

Грахоцкий А.П. 

 
 

«Прававое становішча Рускай Праваслаўнай і 

Рымска-каталіцкай Цэркваў на беларускіх землях 

(1863–1905 гг.)» 

 

Мельникова А.Н. 

 
 

«Мировоззренческая концепция белорусской лите-

ратуры первой трети ХХ столетия» 

  

Хазанова Е.Л. 

 
 

«Лінгвакультуралагічныя асаблівасці фальклору Го-

мельшчыны ва ўсходнеславянскім кантэксце» 
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Ковалёва В.А. 

 
 

«Исследование конечных групп с заданными обоб-

щенно максимальными подгруппами» 

 

Лупекина Е.А. 

 
 

«Психология сиротства: идентификация детей с ро-

дителями в приемной семье» 

 

Саварин А.А. 

 
 

«Биология (экология) млекопитающих» 
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2018 г. 

Сенькова Т.В. 

 
 

«Административно-деликтная юрисдикция суда и ее 

реализация» 

 

Синица Д.А. 

 
 

«Исследование конечных групп с заданными систе-

мами холловых подгрупп» 

 

Станибула С.А. 

 
 

«Коррекция дезадаптивного копинг-поведения де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, с различным типом привязанности» 

  

2019 г. 

Старченко В.Н., 

Метелица А.Н. 

 
 

«Теоретико-методические основания формирования 

потребностно-мотивационно-ценностной сферы фи-

зической культуры учащихся» 
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Кечко Е.П. 

 
 

«Аппроксимации Эрмита – Паде экспоненциальных 

функций» 

 

Божок И.А. 

 
 

«Эсэ ў беларускай літаратуры: эвалюцыя, сучасныя 

тэндэнцыі развіцця» 

  

2020 г. 

Самофалов А.Л. 

 
 

Проектирование и изготовление метаматериалов для 

СВЧ и ТГц диапазонов частот с целью создания по-

ляризационных и поглощающих устройств 

Мурашко В.И. 

 
 

Формационно гиперцентральные подгруппы и ком-

позиционные формации конечных групп 
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Гусев А.П. 

 
 

Дистанционные и наземные индикаторы антропо-

генной динамики геосистем 

Набатова А.Э. 

 
 

 

Гендерная криминология: понятие, структура, со-

держание 

2021 г. 

Гольдаде В.А., 

Зотов С.В. 

 
 

Влияние внешних воздействий на электретные свой-

ства волокнистых и пленочных полимерных матери-

алов 

 

Крутолевич А.Н. 

 
 

Расстройства, связанные со стрессом и факторы их 

определяющие 
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Сажина Е.В. 

 
 

Коммуникативное пространство медийного дискур-

са: структура и прагматика 

Шамына А.А., 

Толкачев А.И. 

   

Киральность в оптической нелинейной генерации и 

рассеянии электромагнитных волн на границах раз-

дела сред 

  

2022 г. 

Никитюк Ю.В., 

Прохоренко В.А. 

  
 

Метамоделирование и оптимизация лазерной обра-

ботки материалов 

 

Лиденкова О.А. 

 

Эволюция моделей художественной репрезентации 

истории в современной белорусской и англоязычной 

прозе  
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Новак Н.Г. 

 
 

Социально-психологические факторы переживания 

кризисных событий жизненного пути личности 

 

Цзи Хэхэ 

 

Проза В.Л. Кигна-Дедлова и проблема многоуровне-

вой национальной идентификации писателя 

 

 

 


