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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ:  

▪ Тривалість повідомлень – до 7 хвилин; 

▪ Тривалість виступів у дискусіях – до 5 хвилин; 

▪ Тривалість повторних виступів – до 2 хвилин. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:  

 

1. Соціально-політичні та економічні чинники кризи у Білорусі. Зовнішні 

впливи на ситуацію в країні. 

2. Колективний портрет та динаміка протестного руху. 

3.Живе Беларусь! Можливі сценарії трансформації політичного 

режиму в країні. 
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• prof. Żurawski vel Grajewski Przemysław – консультант МЗС Польщі; 

zurawski.przemyslaw@gmail.com  
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іndependent researcher; gkashevskaya@gmail.com  
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• проф. Климончук Василь – доктор політичних наук, професор, 

завідувач кафедри політології Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника vklym64@gmail.com 

• проф. Малиновський Валентин – доктор політичних наук, професор 
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імені Івана Франка;   anatoliy.romanyuk@gmail.com 

• проф. Ротар Наталія – доктор політичних наук, професор кафедри 
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кафедри політології та державного управління Чернівецького 
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