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«Паходжанне князёу Глшсюх 
у кантэксце этнагенезу украшскага казацтва»

складзены «14» студзеня 2016 года

Прыёмачная камюзя у складзе;
старшыш —  дацэнта кафедры аператыуна-вышуковай дзейнасщ 

Латоцша Л.А., кандыдыта педагапчных навук, дацэнт;
членау: прафесара кафедры прававых дысцыплш Дыжовай Г.А., 

кандыдыта сельскагаспадарчых навук, дацента; старшага выкладчыка- 
метадыста вучэбна-метадычнага аддзела Базылёнка А.У., прызначаная 
загадам начальнжа Маг1лёускага шстытута МУС Рэспубл1к1 Беларусь ад 
09.12.2015 г. № 294 “Аб арган1зацьп прыёмю навукова-даследчых прац” 
склала дадзены акт аб наступным:

1. Кам1с1я праводзша у перыяд з «05» студзеня 2016 года па «15» 
студзеня 2016 года прыёмку НДР, выкананай начальшкам кафедры 
сацыяльна-гуман1тарных дысцыпл1н Магшёускага 1нстытута МУС 
Рэспубл1к1 Беларусь Дашленкам СЛ. у адпаведнасц1 з Песпектыуным 
планам НДР Магшёускага 1нстытута МУС на 2015-2019 гг.;

2. Месца правядзення прыёмю НДР — Магшёусю шстытут МУС 
Рэспубл1ю Беларусь;

3. Кам1сп прад’яулена: заключная справаздача па тэме навукова- 
даследчай работы «Паходжанне князёу Глшсюх у кантэксце этнагенезу 
украшскага казацтва» з дадаткам1 на 40 старонках;

4. Кам1с1я разгледзела матэрыялы НДР 1 устанав1ла: выкананая НДР 
адпавядае рабочай праграме;

5. Разгледзеушы матэрыялы НДР, кам1с1я заключыла, што 
прадстауленая на прыёмку начальникам кафедры сацыяльна-гуманНарных 
дысцыпл1н Дан1ленкам СЛ. заключная справаздача па навукова-даследчай 
працы «Паходжанне князёу Гл1нск1х у кантэксце этнагенезу украшскага 
казацтва» вызначаецца карэктнасцю агульных метадалаг1чных падыхода)' 
1 абгрунтаванасцю высноу.
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Навукова-даследчую працу «Паходжанне князёу Глшсюх у 
кантэксце этнагенезу укРа*нскага казацтва» Л1чыць выкананай ва 
установлены тэрмш 1 прынятай.

6. Рэкамендацьп кашей: матэрыялы НДР могуць быць выкарыстаны 
пры распрацоуцы ва установах вышэйшай адукацьп курсау псторьп 
Беларуси псторьй дзяржавы 1 права БеларуЛ 1 замежных краш, 
рэлтязнауства, культуралогп.
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Старшыня камюп

Члены камюп:

дацэнт кафедры
аператыуна-вышуковай дзейнасщ, 
кандыдат педагапчных навук, дацэнт 

Л.А. Латощн 
«14» студзеня 2016 г. 
прафесар кафедры прававых дысцыплш, 
кандыдат сельскагаспадарчых навук, 
дацент

,/| Г.А. Дыжова
«Д_» Студзеня 2016 г. 
старты выкладчык-метадыст 
в^чэ^а^етадычнага аддзела 
[ . / / /  А.У. Базылёнак
<у р >> студзеня 2016 г.




