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Запрашаем наведаць археалагічную навукова-музейную 
экспазіцыю Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

г. Мінск, вул. Акадэмічная, I. Тэл. +375 17284-18-70

Партнёр 
канферэнцыі

На першай старонцы выкарыстаны 
трыпціх Ігара Гардзіёнка «29 чэрвеня 1569 г.»



Аргкамітэт канферэнцыі

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч — акадэмік-сакратар 
Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, член- 
карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч - дырэктар Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандидат гістарычных навук, дацэнт;

Карпіньскі Цэзары - дырэктар Польскага інстытута ў Мінску;
Груша Аляксандр Іванавіч - дырэктар ЦНБ НАН Беларусі, 

доктар гістарычных навук, дацэнт;
Лакіза Вадзім Леанідавіч - намеснік дырэктара па навуковай 

рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт;

Варонін Васіль Аляксеевіч - загадчык аддзела гісторыі 
Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новата часу Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Волкаў Мікалай Аляксандраеіч - старшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук;

Здобнікава Алена Уладзіміраўна - эксперт па праграмна- 
арганізацыйных пытаниях Польскага інстытута ў Мінску;

Мацук Андрэіі Уладзіміравіч - старшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук;

Панасіна Вольга Пятроўна - загадчык аддзела 
соцыякультурнай і інфармацыйнай дзейнасці ЦНБ НАН 
Беларусі;

Салаўянаў Андрэй Пятровіч - вучоны сакратар Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Скеп’ян Анастасія Анатольеўна - вядучы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт;

Шэўко Фёдар Аляксеевіч - намеснік дырэктара па агульных 
пытаннях Інстытута гісторыі НАН Беларусь
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Парадак работы канферэнцыі

23 мая

9:00-10:00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў 
(Центральная навуковая бібліятэка 

імя Я. Коласа НАН Беларусі, 
вул. Сурганава, 15)

10:00-11:00 Адкрыццё канферэнцыі 
(ЦНБ НАН Беларусі, 

вул. Сурганава, 15, зала 110)

11.00-11.20 Адкрыццё мастацкай выставы 
“На адным полі ВАЯРЫ...” 

(ЦНБ НАН Беларусі, 
вул. Сурганава, 15, зала 110)

11.20- 13.00 Пленарнае пасяджэнне 
(ЦНБ НАН Беларусі, 

вул. Сурганава, 15, зала 110)

13.00-14.00 Абед

14.00-18.00 Пасяджэнне 2
(Інстытут гісторыі НАН Бел ару ci, 

вул. Акадэмічная, 1, зала 223)

18.00-18.40 Дыскусія
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24 мая

9.00-12.30 Пасяджэнне 3
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 

вул. Акадэмічная, 1, зала 223)

12.30-13.00 Дыскусія

13.00-14.00 Абед

14.00-16.00 Пасяджэнне 4
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 

вул. Акадэмічная, 1, зала 223)

16.00-16.40 Дыскусія

16.40-17.00 Падвядзенне вынікаў і 
закрыццё канферэнцыі 

(Інстытут гісторыі НАН Белорусі, 
вул. Акадэмічная, 1, зала 223)

17.30-18.30 Культурная праграма

Рэгламент работы:
даклад на пленарным пасяджэнні - 20 хвілін; 

даклад - 15 хвілін.

Канферэнцыя нраводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы 
навуковых даследаванняў на 2016-2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё 
беларускага грамадства» (навуковы кіраўнік - член-карэспандэнт НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя) падпраграмы № 1 
«Гісторыя і культура» (навуковы кіраўнік - кандидат гістарычных навук, дацэнт 
В.В. Даніловіч).
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АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ
(ЦНБ НАН Беларусі, вул. Сурганава, 15, зала 110)

Прывітальныя словы:

Каваленя Аляксандр Аляксандравіч, акадэмік-сакратар 
Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, 
член-карэспандэнт НАНБ, доктар гістарычных навук, прафесар;

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч, дырэктар Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Карпіньскі Цэзары, дырэктар Польскага інстытута ў Мінску;

Міхальскі Артур, Пасол Рэспублікі Полыпча ў Рэспубліцы 
Беларусь;

Пулокас Андрус, Пасол Літоўскай Рэспублікі ў Рэспубліцы 
Беларусь;

Кураш Віктар Іосіфавіч, дырэктар Дэпартамента па архівах і 
справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь;

Груша Аляксандр Іванавіч, дырэктар ЦНБ НАН Беларусі, 
доктар гістарычных навук, дацэнт.

Адкрыццё мастацкай выстави “На адным полі ВАЯРЫ...”

Станкевіч Наталля Мікалаеўна, куратар праекта;
Гардзіёнак Ігар Леанідавіч, мастак;
Аганаў Сяргей Львовіч, скульптар.
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ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ
(ЦНБ НАН Беларусі, вул. Сурганава, 15, зала 110)

Мадэратар - В. Варонін

Галенчанка Георгій Якаўлевіч, д.г.н., дац., галоўны навуковы 
супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН Беларусі)

Сацыяльныя і этнічныя вызначэнні ў акце Люблінскай уніі

Закшэўскі Анджэй, доктар габіліт., праф. (Варшаўскі 
ўніверсітэт, Польшча)
Zakrzewski Andrzej, prof, dr hab. (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Unia lubelska - bilans dwustronny

Радаман Андрэй Аляксандравіч, навуковы супрацоўнік 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі)

Рэальная унія як форма міждзяржаўнага пагаднення ў ранні 
Новы час (на прыкладзе Люблінскай уніі)

Шмігельскітэ-Стукене Рамуне, доктар гуманітарных навук, 
кіраўнік аддзела гісторыі Вялікага Княства Літоўскага (Інстытут 
гісторыі Літвы, Вільнюс, Літва)
Smigelskyte-Stukiene Ramune, dr nauk hum., kierownik zakladu historii 
Wielkiego Ksi^stwa Litewskiego (Instytut historii Litwy, Wilno, Litwa)

Postawy szlachty Wielkiego Ksi^stwa Litewskiego wobec unii 
lubelskiej w ostatnich latach Rzeczypospolitej
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ПАСЯДЖЭННЕ 2
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, зала 223) 

Мадэратары - А. Закшэўскі, А. Радаман

Корчак Лідзія, доктар габіліт., праф. (Ягелонскі ўніверсітэт, 
Кракаў. Польшча)
Korczak Lidia prof, dr hab. (Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, Polska)
Uklad wilensko-krakowski 1499 roku - Unia ponad dynastiq?

Скеп’ян Ніна Анатольеўна, к.г.н. (Прага, Чэхія)
Стаўленне да уніі канцлерах Вялікага Княства Літоўскага 
(канец XV - 30-я гг. XVI стст.)

Варонін Васіль Аляксеевіч, к.г.н., дац., заг. аддзела гісторыі 
Беларусі Сярэдніх вякоў і пачатку Новага часу (Інстытут 
гісторыі НАН Беларусі)

Праблема суверэнітэту Вялікага Княства Літоўскага ва ўмовах 
асабістай уніі з Полыичай (1-я полова XVI cm.)

Рагаўскас Айвас, доктар гуманітарных навук, праф., навуковы 
супрацоўнік (Вільнюскі ўніверсітэт, Літва)
Рагаускас Айвас, доктар туманит. наук, проф., научный сотрудник 
(Вильнюсский университет, Литва)
Послы города Вильнюса на Люблинском сейме 1569 года: 
статус, состав, результаты работы

Радаман Андрэй Аляксандравіч, навуковы супрацоўнік 
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі)

Прадстаўнікі Наваградскага ваяводства на Люблінскі сойм 1569 г.

Шаланда Аляксей Іванавіч, к.г.н., дац., заг. аддзела генеалогіі, 
геральдыкі і нумізматыкі (Інстытут гісторыі НАН Беларусі) 

Канфлікт валынцаў і жамойтаў на Люблінскім сойме 1569 г.

Кава-паўза (16.00 - 16.20)



Кэмпа Томаш, доктар габіліт., праф. (Універсітэт імя 
М. Каперніка ў Торуні, Польшча)
Kempa Tomasz, prof, dr hab. (Uniwersytet im. M. Kopemika w Toruniu, Polska)

Litewska misja no Wofyn vv 1572 roku - nieudana proba "naprawy 
unii"

Ерусалімскі Канстанцін Юр’евіч, д.г.н., дац. (Расійскі 
дзяржаўны гуманітарны ўніверсітэт, Масква, Расія)
Ерусалимский Константин Юрьевич, д.и.н., дон. (Российский 
государственный гуманитарный университет, Москва, Россия)

Иван Грозный и Люблинская уния: посольская переписка между 
Москвой и Вильно 1566 - 1572 гг.

Марозава Святлана Валянцінаўна, д.г.н., праф. (Гродзенскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы, Беларусь)

Леў Сапега на абароне дзяржаўнага суверэнітэту Вялікага 
Княства Літоўскага

Падалінскі Уладзімір Аляксеевіч, к.г.н., дац., заг. кафедры 
гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў (Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск)

Ідэалагічнае абгрунтаванне правоў Вялікага Княства 
Літоўскага на валоданне Інфлянтамі: документ 1582 г.

Якаўлева Марытэ Яўгенаўна, доктар гісторыі, вядучы 
супрацоўнік (Інстытут гісторыі Латвіі пры Латвійскім 
універсітэце, Рыга, Латвія)
Яковлева Марите Евгеньевна, доктор истории, ведущий сотрудник 
(Институт истории Латвии при Латвийском университете, Рига, Латвия)

Вассал и сеньор в ранее Новое время: вопрос о получении лена в 
отношениях Польско-Литовского государства и Курляндского 
герцогства

Дыскусія
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ПАСЯДЖЭННЕ 3
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная, 1, зала 223)

Мадэратары - К. Ерусалімскі, М. Волкаў

Мікалаева Людміла Віктараўна, к.г.н., дац., заг. кафедры 
гуманітарных дысцыплін (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
іпфарматыкі і радыёэлектронікі, Мінск)

Погляд на ўзаемаадносіньі Вялікага Княства Літоўскага з 
Каралеўствам Польскім перыяду канца XIV - сярэдзіны XVI cm. 
у польской гістарыяграфіі

Казлоўская Наталля Уладзіміраўна, к.г.н., дац. (Гродзенскі 
дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы, Беларусь)

Уніі ВКЛ і Польского каралеўства XIV-XVI стст. у сучаснай 
белоруской і польскай гістарыяграфіі: параўнаўчы аналіз

Скеп’ян Анастасія Анатольеўна, к.г.н., дац., вядучы навуковы 
супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН Беларусі)

Проблема уній г падручніках па гісторыі Беларусі XX - пачатку 
XXI cm.

Самусік Андрэй Фёдаравіч, к.г.н., дац. (Беларускі дзяржаўны 
эканамічны ўніверсітэт, Мінск)

Уплыў Люблінскай уніі на развіццё адукацыі ў ВКЛ у апошняй 
трэці XVI - сярэдзіне XVII cm.

Дзярновіч Алег Іванавіч, к.г.н., дац., вядучы навуковы 
супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН Беларусі)

“Дзень народзінаў” Вялікага Княства: тытулатура вялікага 
князя літоўскага і проблемы суверэнізацыі ВКЛ у XIV — першай 
паловы XV cm.



Глінскі Яўген Станіслававіч, гал. архівіст, загадчык сектара 
рэдакцыйна-выдавецкай падрыхтоўкі аддзела публікацыі 
дакументаў (Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, Мінск)

«3 тым кляйнотам з Кароны яшчэ ў часы Ягайлы ў Вялікае 
Княства Літоўскае прыйшлі...»: сапраўднае і легендарное ва 
ўяўленнях аб польскім паходжанні асобных шляхецкіх родаў 
ВКЛ у XV1-XVIII стст.

Кава-паўза (11.00 - 11.20)

Галубовіч Віталь Уладзіміравіч, к.г.н., дац. (Гродзенскі 
дзяржаўны аграрны ўніверсітэт, Беларусь)

Палітычныя інтарэсы “літоўскага народа” на соймах Рзчы 
Паспалітай (паводле пасольскіх інструкцый шляхты беларускіх 
зямель Вялікага Княства Літоўскага 30 - 40-х гадоў XVII cm.)

Багатыроў Арсеній Уладзіміравіч, к.г.н (Паволжскі 
праваслаўны інстытут, Тальяці, Расія)
Богатырёв Арсений Владимирович, к.и.н. (Поволжский православный 
институт, Тольятти, Россия)

Между Польшей и Литвой: деятельность канцлера ВКЛ 
Христофора Паца в 70-х гг. XVII в. взглядом В. М. Тяпкина

Каладзей Роберт, доктар габіліт., праф. (Вроцлаўскі 
ўніверсітэт, Польшча)
Kolodziej Robert, prof, dr hab. (Uniwersytet Wroclawski, Polska)

Czy w czasach Jana III Sobieskiego funkcjonowal osobnv sejm 
litewski?

Звежыкоўскі Міхал, доктар габіліт., праф. (Універсітэт імя 
А. Міцкевіча ў Познані, Польшча)
Zwierzykowski Michal, prof, dr hab. (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w 
Poznaniu, Polska)

Zwiqzek Korony i Wielkiego Ksi^stwa Litewskiego w opinii 
szlacheckiej w Wielkopolsce w 2. pol. XVII i 1. pol. XVIII w.



ПАСЯДЖЭННЕ 4
(Інстытут гісторыі НАНБ, вул. Акадэмічная, 1, зала 223)

Мадэратары - Р. Шмігельскітэ-Стукене, А. Скеп’ян

Мацук Андрэй Уладзіміравіч, к.г.н., старшы навуковы 
супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН Беларусі)

Проблема уніі і самастойнасці на павятовых сойміках Вялікага 
Княства Літоўскага (1736 - 1763 гг.)

Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, к.г.н., дац. (Беларускі 
дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, Мінск)

3 гісторыі ўзаемаадносін Кароны Польской і Вялікага Княства 
Літоўскага ў сферы публічных фінансаў у панаванне 
Станіслава Аўгуста Панятоўскага

Аніпяркоў Вадзім Вадзімавіч, к.г.н., старшы навуковы 
супрацоўнік (Інстытут гісторыі НАН Беларусі)

“ У заемное заручэнне Абодвух Народаў” у святле
дыпламатычнай карэспандэнцьи

Данільчык Адам, доктар гісторыі, навуковы супрацоўнік 
(Інстытут гісторыі Польскай акадэміі навук, Варшава, Польшча) 
Danilczyk Adam, dr hist. (Instytut Historii Polskiej akademii nauk, Warszawa, 
Polska)
Dqzenie do separatyzmu czy polityczna gra? Kossakowscy a 
problem unii polsko-litewskiej no sejmie grodziehskim 1793 r. (w 
swietle zrddel rosyjskich).

Дыскусія

Падвядзенне вынікаў i закрыццё канферэнцыі
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НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК 
БЕЛАРУСИ (НАН Беларусі)

220072, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 66
Тэл.: (+375-17) 284-18-01 
Факс: (+375-17) 284-28-16

e-mail: nasb@presidium.bas-net.by, http://nasb.gov.by

Вышэйшая дзяржаўная навуковая 
Беларусь, якая ажыццяўляе арганізацыю іарганізацыя Рэспублікі 

каардынацыю фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў 
па важнейшых напрамках прыродазнаўчых, тэхнічных, гуманітарных, 
сацыяльных навук і мастацтваў.

Нацыянальная акадэмія навук ажыццяўляе арганізацыю, 
правядзенне і каардынацыю дзяржаўнай навуковай экспертызы, 
праводзіць дзяржаўную палітыку і рэгуляванне дзейнасці арганізацый у 
галіне даследавання і выкарыстання касмічнай прасторы ў мірных мэтах, 
выступае ў якасці галаўной арганізацыі Беларусі па навукова- 
метадычным забеспячэнні развіцця інфарматызацыі, а таксама выконвае 
асобныя функцыі рэспубліканскага органа дзяржаўнага кіравання ў 
галіне навукі.

Заснаваная ў кастрычніку 1928 г. як Беларуская акадэмія навук і 
ўрачыста адкрытая 1 студзеня 1929 г., НАН Беларусі з'яўляецца вядучым 
даследчым цэнтрам Беларусі, які аб'ядноўвае высокакваліфікаваных 
вучоных розных спецыяльнасцей і дзясяткі навукова-даследчых, 
навукова-вытворчых, канструктарскіх і ўкараняльніцкіх арганізацый. У 
Нацыянальнай акадэміі навук працуе звыш 16 тыс. даследчыкаў, 
тэхнікаў, дапаможнага і абслугоўваючага персаналу. Сярод іх 5357 
даследчыкаў, 424 дактары навук і 1737 кандыдатаў навук.

Асноўнымі навуковымі і навукова-арганізацыйнымі 
падраздзяленнямі НАН Беларусі з'яўляюцца аддзяленні Акадэміі навук, 
якія аб'ядноўваюць акадэмікаў і членаў-карэспандэнтаў Акадэміі навук 
адной або некалькіх галін навукі, каардынуюць дзейнасць навуковых 
арганізацый. У дадзены час НАН Беларусі мае ў сваёй арганізацыйнай 
структуры сем аддзяленняў: Аддзяленне аграрных навук; Аддзяленне 
біялагічных навук; Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў; 
Аддзяленне медыцынскіх навук; Аддзяленне фізікі, матэматыкі і 
інфарматыкі; Аддзяленне фізіка-тэхнічных навук; Аддзяленне хіміі і 
навук аб Зямлі.
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АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК I МАСТАЦТВАЎ 
HAH БЕЛАРУСІ

Тэл.: (+375-17) 284-28-18, факс: (+375-17) 284-07-74, 
e-mail: humanity@presidium.bas-net.by; 

http://nasb.gov.by/bel/organizations/departments/ogum.php.

Створанае ў 1936 г. як Аддзяленне грамадскіх навук Акадэміі навук 
БССР. Выконвае і каардынуе комплекс навуковых даследаванняў у 
розных галінах сацыяльных і гуманітарных навук. Асноўнымі 
напрамкамі даследаванняў навуковых устаноў Аддзялення з'яўляюцца 
механізмы фарміравання і функцыянавання інавацыйнага, устойлівага 
сацыяльна-арыентаванага развіцця Рэспублікі Беларусь, сацыяльныя і 
палітычныя працэсы ў сучасным беларускім грамадстве, тэарэтычныя 
праблемы развіцця культуры, філасофска-светапоглядныя перадумовы 
сацыяльнага прагрэсу, гісторыя фарміравання беларускай нацыі, 
развіцця і ўмацавання беларускай дзяржаўнасці, даследаванне 
беларускай мовы і літаратуры.

У склад Аддзялення ўваходзіць Цэнтр даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры; інстытуты філасофіі; эканомікі; сацыялогіі; 
гісторыі; Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа і РУП 
«Выдавецкі дом «Беларуская навука». У Аддзяленні 9 акадэмікаў і 
16 членаў-карэспандэнтаў. Па стане на 1 студзеня 2017 г. у замацаваных 
за Аддзяленнем навуковых арганізацыях працавала каля 900 чалавек, у 
тым ліку 508 даследчыкаў, 52 дактары і 195 кандыдатаў навук.

і інш.

ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАН БЕЛАРУСІ

вул. Акадэмічная, 1, 220072, г. Мінск 
Тэл./факс: (+375 17) 284-18-70, 

http://www.history.by, e-mail: ii@history.by

Інстытут гісторыі - вядучы цэнтр навуковых 
даследаванняў Рэспублікі Беларусь у галіне 
гісторыі, археалогіі і антрапалогіі, адзін са 
старэйшых навуковых інстытутаў НАН Беларусь

Заснаваны 15 кастрычніка 1929 г. Інстытут 
удзельнічае ў выкананні міжнародных навуковых 
праектаў, мае ўстойлівыя сувязі з навуковымі

цэнтрамі Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Латвіі, Германіі, Францыі, Сербіі

Стрыжань навуковай дзейнасці вучоных інстытута - даследаванні 
сацыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага, дзяржаўнага, 
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нацыянальнага, культурнага развіцця, міжнароднага супрацоўніцтва 
Беларусі, а таксама арганізацыя мерагірыемстваў па вывучэнні, 
захаванні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі гісторыка- 
культурнай спадчыны краіны. Пры інстытуце дзейнічае Цэнтральны 
навуковы архіў НАН Беларусі, у складзе якога маецца адзіны ў краіне 
Фонд археалагічнай навуковай дакументацыі.

Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці
- навуковыя даследаванні па

археалогіі, айчыннай і 
ўсеагульнай гісторыі,
антрапалогіі, археаграфіі,
крыніцазнаўству, нумізматыцы, 
генеалогіі, геральдыцы,
сфрагістыцы;

- археалагічная экспертиза 
будаўнічых праектаў і 
выратавальныя археалагічныя 
даследаванні;

- інвентарызацыя помнікаў археалогіі і падрыхтоўка праектаў іх зон 
аховы;

- стварэнне электронных баз антрапаметрычных дадзеных розных 
труп насельніцтва;

- арганізацыя, распрацоўка і каардынацыя мерапрыемстваў па 
навуковым вывучэнні, практычным выкарыстанні і папулярызацыі 
гісторыка-культурнай спадчыны краіны;

- распрацоўка навуковых канцэпцый музеяў і музейных комплексаў;
- экспертыза навуковых, навукова-тэхнічных і народна-гаспадарчых 

праграм, інавацыйных праектаў, нарматыўных прававых актаў па 
профільнай дзейнасці інстытута;

падрыхтоўка навуковых і навукова-папулярных выданняў, 
фотаальбомаў, буклетаў па гісторыі, археалогіі і антрапалогіі;

- арганізацыя навуковых і навукова-практычных канферэнцый, 
круглых сталоў, семінараў;

- падрыхтоўка навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз 
аспірантуру, дактарантуру і суіскальніцтва.
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