
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аб рэдакцыйнай калегіі перыядычнага 
навуковага выдання Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі – зборніка навуковых 
артыкулаў “Матэрыялы па археалогіі 
Беларусі” (МАБ) 

 

З мэтай удасканалення працы рэдакцыйнай калегіі, забеспячэння 

ўдзелу ў яе рабоце найбольш аўтарытэтных вучоных, у тым ліку замежных, 

узмацнення патрабаванняў да зместу, якасці, афармлення навуковых 

публікацый, пададзеных аўтарамі для друку ў перыядычным навуковым 

зборніку Інстытута гісторыі НАН Беларусі, які ўключаны ВАК Рэспублікі 

Беларусь у спіс рэцэнзаваных выданняў, прызначаных для разгорнутай 

публікацыі навуковых палажэнняў і высноваў па дысертацыйных 

даследаваннях 

 

ЗАГАДВАЮ: 

1. Зацвердзіць рэдакцыйную калегію перыядычнага навуковага выдання 

“Матэрыялы па археалогіі Беларусі” у новым складзе: 

1.1. Ляўко Вольга Мікалаеўна, доктар гістарычных навук, прафесар 

(галоўны рэдактар);  

1.2. Лакіза Вадзім Леанідавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

(намеснік галоўнага рэдактара);  

1.3. Кошман Вадзім Іванавіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

(намеснік галоўнага рэдактара) 

1.4. Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч, кандыдат гістарычных навук 

(адказны сакратар); 

1.5. Чарняўскі Максім Міхайлавіч, кандыдат гістарычных навук 

(адказны сакратар); 

1.6. Дук Дзяніс Уладзіміравіч, доктар гістарычных навук, прафесар з яго 

згоды;  

1.7. Егарэйчанка Аляксандр Андрэевіч, доктар гістарычных навук, 

прафесар з яго згоды; 

1.8. Калечыц Алена Генадзьеўна, доктар гістарычных навук, прафесар;  

1.9. Кушнярэвіч Аляксандр Мікалаевіч, доктар мастацтвазнаўства, 

прафесар з яго згоды; 



1.10. Марзалюк Ігар Аляксандравіч, доктар гістарычных навук, 

прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі з яго згоды;   

1.11. Мяцельскі Андрэй Анатольевіч, доктар гістарычных навук;  

1.12. Піваварчык Сяргей Аркадзьевіч, доктар гістарычных навук, дацэнт 

з яго згоды; 

1.13. Сітдзікаў Айрат Габітавіч, доктар гістарычных навук, член-

карэспандэнт Акадэміі навук Рэспублікі Татарстан (Казань, Расійская 

Федэрацыя) з яго згоды; 

1.14. Дзярновіч Сяргей Дзмітрыевіч (тэхнічны сакратар),  

2. Зацвердзіць “Пералік патрабаванняў да аўтараў артыкулаў, якія 

падаюцца ў МАБ і парадак рэцэнзавання паступіўшых у рэдкалегію 

матэрыялаў”. 

3. Рэдкалегія прадстаўляе зборнік на разгляд Вучонага савета для 

рэкамендацыі да друку толькі пры наяўнасці рэцэнзій, а таксама 

рэкамендацыі навуковага рэдактара чарговага выпуска зборніка, які 

прызначаецца з складу членаў рэдкалегіі. 

4. Кантроль за выкананнем загаду ўскласці на намесніка дырэктара па 

навуковай рабоце В.Л. Лакізу. 

 

Дырэктар інстытута       В.В. Даніловіч 

 

 

З загадам азнаёмлены: 

 

          В.М. Ляўко 

 

          В.Л. Лакіза 

 

          А.Г. Калечыц 

 

          В.І. Кошман 

 

          А.В. Вайцяховіч 

 

          М.М. Чарняўскі 

 

          В.І. Кошман 

 

          А.В. Вайцяховіч 

 

          А.А. Мяцельскі 

 

          С.Д. Дзярновіч 

 

 


