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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАП1СКА

Вучэбная праграма “Псторыя грамадска-пал1тычнай думк БеларусУ 
прызначана для рэал1зацьй на першай ступеш вышэйшай адукацый. Яна наюравана 
на авалоданне студэнтам асноуным1 тэарэтычным1 дасягненням1 пстарычнай 
навую, апрацоуку, асэнсаванне 1 шстэматызацыю вучэбнай шфармацый, набыццё 
практыкаарыентаваных уменняу. Асабл1васцям1 дадзенай праграмы з’яуляюцца 
удасканаленне зместу дысцыплшы, забяспечэнне фундаментальеных ведау аб 
грамадска-палпычным жыцщ беларускага народа на працягу пстарычнага развщця, 
а таксама павял1чэнне рол1 1 удзельнай вап самастойнай работы студэнтау, 
выкарыстанне прафесшнага, кампетэнтнаснага падыходу у навучанш, магчымасць 
выкарыстання сучасных шавацыйных тэхналогш. Паглыбленыя пстарычныя веды 
дапамогуць развщь 1 замацаваць у студэнцкай моладз1 1дэю узвышэння асобы у 
грамадстве, прызнання чалавека вышэйшай каштоунасцю грамадскага жыцця, 
сфарм1раваць сучасны светапогляд.

Грамадска-палпычная думка Беларус -  гэта адносшы розных груп людзей, 
пэуных асоб да падзей 1 фактау сацыяльнага жыцця, стан масавай свядомасщ, яю 
адлюстроувае погляды грамадства або яго частю на з’явы 1 працэссы сацыяльна- 
палпычнай 1 сацыяльна-культурнай рэчашнасщ на дзейнасць пэуных асоб, груповак, 
аргашзацый, можа выступаць у ацэначных, аналпычных 1 шшых меркаваннях.

Г рамадска-палпычная думка Беларус фарм1равалася на працягу стагоддзяу. У 
аснове любога палпычнага, эканам1чнага, сацыяльнага факта ляжыць тая щ шшая 
1дэя, якая доуга блукала у асобых галовах, даб1ваючыся агульнага прызнання 1, з 
цягам часу, стала юраушком палпыю, заканадауства, грамадскай дзейнасщ. Яна 
рэгулявала паводзшы асоб, розных груп, суполак, сацыяльных шстытутау у 
грамадстве, выпрацоувала пэуныя нормы грамадзянскага жыцця, выяулення 
народнага характару, яго менталтоту.

Мэта вывучэння дадзенай дысцыплшы абумоулена неабходнасцю выпрацоую 
аб’ектыунага навуковага погляду на вызначаную праблему, яю сфарм1равауся у 
працэсе узаемадзеяння разнастайных сацыяльна-эканам1чных, этнакультурных, 
геапал1тычных 1 культурна-цывшзацыйных фактарау; прасачыць канфесшны, 
сацыяльны, пал1тычны склад удзельшкау грамадска-палпычнага руху на розных 
пстарычных этапах.

Для дасягнення пастауленай мэты прадугледжваецца вырашэнне наступных 
даследчых 1 вучэбных задач:

• выявщь ступень распрацаванасщ вучэбнага курса па перыядах;
• фарм1раваць у студэнтау патрыятычны светапогляд, тлумачыць асновы 1 

прыярытэты щэалогй беларускай дзяржавы;
• раскрыць нацыянальны характар штэрпрэтацый

агульнаеурапейскай 1 беларускай культуры 1 грамадска-палпычнай думю;
• паказаць сувязь пам1ж становшчам канфесш 1 беларусюм

этнакультурным уздымам у канцы XVI - першай палове XVII ст.; у другой палове 
XIX - пачатку XX ст.; 20-я гады XX ст.;



• на фоне ды намт этнакультурных працэсау у Беларус даследаваць 1 
вывучаць моуную пал1тыку 1 практыку праваслаунай, каталщкай, ушяцкай цэрквау, 
1х уплыу на развщцё грамадска-пал1тычнай думку рухау;

• разглядаць грамадска-палпычную думку праз прызму нацыянальнай 
культуры 1 этшчнай свядомасщ народа;

знаёмщь з жыццём 1 дзейнасцю, духоунай спадчынай выдатных дзеячау 
псторыу навуку культуры, паштыю.

У працэсе сацыяльна-гумаштарнай падрыхтоук выпускшк установы 
вышэйшай адукацый павшен развщь наступныя акадэм1чныя кампетэнцый (АК):
- АК-1. Умець прымяняць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для рашэння 
тэарэтычных 1 практычных задач.
- АК-2. Валодаць метадам1 навукова-педагапчнага даследавання.
- АК-3. Валодаць даследчым1 навыками
- АК-4. Умець працаваць самастойна.

Патрабаванш да сацыяльна-асобасных кампетэнцый спецыялюта 
Спецыялют павшен:
- САК-1. Валодаць якасцям1 грамадзянскасщ.
- САК -2. Быць здольным да сацыяльнага узаемадзеяння.
- САК -3. Валодаць здольнасцю да м1жасобасных камушкацый.
- САК -5. Быць здольным да крытый 1 самакрытыю.
- САК -7. Быць здольным ажыццяуляць самаадукацыю 1 удасканальваць 
прафесшную дзейнасць.

Патрабаванш да прафесшных кампетэнцый спецыялюта.
Спецыялют павшен быць здольны:
- ПК-1. К1раваць вучэбна-пазнавальнай 1 вучэбна-даследчай дзейнасцю навучэнцау.
- ПК-2. Выкарыстоуваць аптымальныя метады, формы 1 сродю навучання.
- ПК-3. Аргашзоуваць 1 праводзщь навучальныя занятю

У вышку вывучэння вучэбнай дысцыплшы студэнт павшен 
ведаць:
- асноуныя падзе1 1 факты у псторый Беларусу
- асабл1васщ сацыяльна-эканам1чнага, грамадска-пал1тычнага, 

культурнага развщця Беларус у канкрэтна-гютарычныя перыяды.
У вышку вывучэння вучэбнай дысцыплшы студэнт павшен 
умець:
- выкарыстоуваць матадалогш гютарычнай навую для анал1зу 

гютарычнага развщця беларускага грамадства;
- выяуляць асноуныя тэндэнцьи сацыяльна-эканам1чнага 1 грамадска- 

пал1тычнага развщця беларускай нацый у канкрэтна-гютарычныя перыяды.
У вышку вывучэння вучэбнай дысцыплшы студэнт павшен 
валодаць:
- этапам1 фарм1равання беларускай народнасщ 1 нацыу
- выкарыстаннем гютарычнага вопыту для анал1за 1 ацэнк сучасных 

праблем у развщщ Беларуси



Пры вывучэнш кожнай тэмы студэнты павшны карыстацца канкрэтна- 
пстарычным^ метадам^ (псторыка-генетычным, псторыка-параунальным,
псторыка-тыпалапчным  ̂1'нш.).

Вучэбная дысцыплша вывучаецца на чацвёртым курсе у 8 семестры. Усяго на 
вывучэнне дысцыплшы “Псторыя грамадска-палпычнай думю Беларуш” 
адводзщца 98 гадзш, з 1х аудыторных -  38 гадзш (лекцыйных -  20 гадзш, 
семшаррсюя -  18 гадзш). На пазааудыторную самастойную работу адводзщца 24 
гадзшы (36 гадзш -  экзамен). Вывучэнне дысцыплшы заканчваецца прыняццем 
экзамена у 8 семестры



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛА

Тэма 1. Перыядызацыя псторьп Беларусь Метадалопя нацыянальна- 
дзяржаунай канцэпцыь Крынщы па псторьп беларускай грамадскай думю

Агульная характарыстыка “Псторьй грамадска-пал1тычнай думю БеларусУ як 
навуковай дысцыплшы. Метадалапчныя асновы 1 прынцыпы вывучэння курса. 
Перыядызацыя беларускага псторыка-культурнага працэсу. Крынщы вывучэння 
дадзенай праблемы яе актуальнасць.

Тэма 2. Зараджэнне грамадска-палпычнай думю на старажытна-беларусюх 
землях XI -  XIII ст. Палпычны змест старажытнарусюх леташсау. Палггычная 
думка XIV -  XV стст. Сераднявяковыя ерась Палпычныя д̂э̂  беларуска- 
лггоусюх леташсау (XIV -  XV стст.)

Станауленне раншх дзяржауных утварэнняу усходшх славян на тэрыторый 
Беларусь К1еуская Русь 1 яе роля у псторый усходнеславянсюх народау. Полацкае 1 
Тураускае княствы. Грамадска-палпычныя 1дэ1 “Слова пра паход 1гаравы” 1 
“Аповесць мшулых часоу” Леташсанне. Асноуныя рысы старажытнага права 
Беларусь

Прычыны 1 пстарычныя умовы распаусюджвання хрысщянства ва 
усходнеславянсюх землях. Рэлтйна-асветнщюя дзеячы 1 1х роля у распаусюджванш 
хрысщянскай мараль Е. Полацкая. К. Смалящч. К. Тураускь Уплыу духавенства на 
щэалапчнае жыццё дзяржавы. Фарм1раванне ВКЛ як пол1этшчнай дзяржавы: 
сацыяльна-эканам1чныя 1 палпычныя перадумовы. Асабл1васщ развщця
грамадска-палпычных працэсау у ВКЛ. Палпычны м1р лпоуска-беларускага 
сярэднявяковага грамадства. Адлюстраванне грамадска-палпычнай рэчаюнасщ у 
лпоуска-беларусюх леташсах.

Уклад беларускай грамадскай думю у духоунае жыццё усходшх славян 1 у 
агульнаеурапейсю культурна-цывшзацыйны працэс.

Тэма 3. Грамадска-палпычная думка у эпоху Адраджэння  ̂Рэфармацьи (канец 
XV -  XVI стст.)

Характарыстыка грамадска-палпычнага жыцця Еуропы у Новы час. 
Распаусюджванне гуманютычных 1дэй. Асноуныя тэндэнцый развщця грамадска- 
палпычнай думю у эпоху Адраджэння, Рэфармацыь Уплыу розных рэфармацыйных 
плыняу на развщцё грамадскай думю ВКЛ. Распаусюджванне лютэранства, 
кальвш1зму (памяркоуныя 1 радыкальныя напрамю). 1езущсю калепум.

Статуты ВКЛ 1 1х уплыу на фарм1раванне усходнеславянскай 1 Еурапейскай 
грамадска-прававой культуры. Л. Сапега.

Шляхецкая щэалопя 1 яе роля у палпычнай кансалщацый прывшеяваных 
саслоуяу. Паступовая палашзацыя грамадскага жыцця.

Тэма 4. Грамадска-культурная думка у гады контррэфармацьп (канец XVI -  
першая палова XVII ст.)

Асветнщю напрамак грамадска-палпычнай думю беларускага Адраджэння. 
Погляды Ф. Скарыны, М. Гусоускага, С. Буднага, В. Цятнскага. Пстарычныя



умовы развщця грамадска-палпычнай думю. Спецы^чныя рысы грамадска- 
паитычнай думю XVII -  першай паловы XVIII ст. Берасцейская царкоуная утя. 
Барацьба щэалапчных напрамкау. Найбольш значныя прадстаушю палем^чнай 
думю. Рыма-каталщю  ̂ушяцю бок: Пётр Скарга, 1пацш Пацей, Язэп Руцю, Антонш 
Сялява  ̂ шш. Праваслауны бок: Стэфан З^зан^й, Мялецш Сматрыцю, Пётр Магша, 
Афанасш Фшшов^ч 1 шш.

Тэма 5. Грамадска-палпычная думка у перыяд крызку феадальна- 
прыгоннщюх адносш  ̂ панавання клерыкальнай щэалоги (сярэдзша XVII -  
сярэдзша XVIII стст.). Асветнщюя  ̂ грамадска-палпычныя рэформы 70-80 гг. 
XVIII ст. Г рамадска-палпычная думка канца XVIII ст.

Грамадска-палпычная думка перыяду Контррэфармацык Панаванне 
клерыкальнай щэалогп у грамадстве. Дзейнасць I. Кунцэв1ча. Сацыяльна- 
фшасоусюя погляды К. Лышчынскага. С. Полацю -  тэарэтык асветнага 
абсалютызму у Расп. Грамадска-палпычныя погляды
I. Катев^ча, А. Фшпов1ча. Пстарычныя умовы развщця Асветнщтва у другой 
палове XVIII ст. Прадвесшю асветнщкай щэалогп Я. Ябланоусю, С. Ляшчынсю, 
С. Канарсю. Уплыу еурапейсюх асветшкау на фарм^раванне грамадска-палпычнай 
думю на беларусюх землях. Вальтэр. Руссо  ̂шит.

Палпычная думка эпох1 Асветы. Дысщэнцю рух. Палпычныя погляды 
Г. Кашсскага, I. Страйноускага, I. Xраптов^ча. Грамадска-палпычныя д̂э̂  
А. Тызенгауза. Асноуныя д̂э̂  Канстытуцып Рэчы Паспалпай 3 мая 1791 г.

Грамадская ацэнка падзелау Рэчы Паспалпай.

Тэма 6. Грамадска-палпычная думка у першай палове XIX ст. Грамадска- 
палпычны рух у Беларус у другой палове XIX ст.

Спецыфша развщця грамадска-палпычнай думю у пачатку XIX ст. Вшенсю 
ушверспэт як цэнтр вольнадумства. Першыя праяуленш беларускай нацыянальнай 
д̂э̂  у мастацкай лпаратуры. Развщцё навуковых ведау аб беларусюм народзе. Рост 

грамадзянскай свядомасщ. Тайныя таварыствы  ̂ аргашзацык Фшарэты. Фшаматы. 
Т. Зан, А. М^цкев^ч, Я. Чачот. Роля дзекабрыстау у актыв1зацьй грамадскага жыцця. 
М. Мурауёу.

Рэвалюцыйныя падзе^ у Заходняй Еуропе (1930 -  1931, 1948 -  1949 гг.) 1 1х 
уплыу на грамадска-палпычнае жыццё Беларуск Ф. Сав^ч.

Адмена прыгоннага права. Буржуазныя рэформы 60 -  70-х гг. XIX ст.: асабл1васщ 1х 
правядзення у Беларуси Паустанне 1863 -  1864 гг. 1 яго уплыу на палпыку уладау 
Расшскай ^мперы  ̂у беларусюх губернях. Палпычыя д̂э̂  К. Калшоускага.

Пэалопя л^берал^зму, народнщю  ̂ сацыял-дэмакратычны рую у Беларуси 
Пазщыя гоманауцау. Пстарычныя умовы фарм1равання беларускай нацык Афармленне 
агульнарасшсюх палпычных партый  ̂ 1х роля у фарм^раванн  ̂ грамадска-палпычнай 
думю. Беларусю нацыянальны рух  ̂яго роля у рэвалюцыйным працэсе у пачатку 
XX ст. БСГ. Рэвалюцыя 1905 -  1907 гг. Пачатак парламентарызму. Роля “Нашай Ивы” 
(1906-1910) у абуджэнш пстарычнай свядомасщ беларускага народа.



Тэма 7. Грамадская думка  ̂палпычныя плыш у пачатку ХХ ст. Фарм^раванне 
беларускай нацьп

Дзейнасць палпычных партый  ̂ рухау (БУНД, РСДРП, ПСР, БСГ  ̂ шит). 
Праблема пстарычнага выбару пасля падзення у Расп самадзяржау’я. Лютауская 
рэвалюцыя 1917 г.  ̂ падзе  ̂ у Беларуси Стратэпя  ̂ тактыка палпычных партый у 
адносшах да улады 1 выбары шляхоу грамадскага развщця.

Асабл1васщ развщця беларускага нацыянальнага руху летам -  восенню 1917 г. 
Праекты рашэння нацыянальнага пытання.

Тэма 8. Палпычная  ̂ прававая думка Савецкай Беларус  ̂ беларускага 
замежжа (1919-1939 гг.)

Роля Кастрычнщкай рэвалюцьи у пстарычным лёсе беларускага народа. 
Устанауленне Савецкай улады у Беларусг Першы Усебеларусю з’езд.

Шлях^ фарм^равання беларускай дзяржаунасщ на нацыянальна-дэмакратычнай  ̂
рэвалюцыйна-класавай асновах. Пазщыя бальшавжоу па нацыянальным пытаннг 
Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублшг Стварэнне беларускай савецкай 
дзяржаунасщ.

Асноуныя характарыстык савецкага грамадска-палпычнага жыцця.
Станауленне  ̂развщцё савецкай щэалалчнай шстэмы. Разгром палпычнай апазщьй 
у пачатку 1920-х гг. завяршэнне фарм1равання аднапартыйнай сютэмы. Замацаванне 
манаполп камушстычнай партьй. Усталяванне щэалапчнай артадоксп.

Канстытуцыя БССР 1927 г. Дасягненш у галше нацыянальна-культурнага 
будаунщтва. Беларушзацыя як частка нацыянальнай дзяржаунай палпыкг 
Унутрыпартыйная барацьба у БССР (1920-я гг.). Разгром беларускага нацыянал- 
дэмакратызму. Змены у савецкай дзяржаунай сютэме  ̂ 1х адлюстраванне у 
Канстытуцьй БССР 1937 г. Асноуныя характарыстыю грамадскай шстэмы у БССР 
(1920-1930-я гг.).

Беларуская эм1грацыя. Палпычныя погляды беларусюх эмшрантау. Дзейнасць 
Рады  ̂урада БНР.

Тэма 9. Грамадска-палпычны рух у Заходняй Беларус (1921 -  1939 гг.)
Беларускае пытанне пры афармленш Версальска-Вашынгтонскай шстэмы. 

Рыжская м^рная дамова у пстарычным лёсе беларускага народа.
Г рамадска-палпычнае, эканам^чнае, нацыянальна-культурнае становшча

Заходняй Беларус у складзе Польскай дзяржавы. Рэвалюцыйны  ̂ нацыянальна- 
вызваленчы рух у Заходняй Беларусг

Тэма 10. Грамадска-палпычнае жыццё у БССР (50-я -  80-я гг. ХХ ст.)
Новая растаноука палпычных сш у Свеце пасля Другой Сусветнай вайны. 

Стварэнне сусветнай сютэмы сацыял1зму, яе щэалапчнае абгрунтаванне.
“Халодная вайна”. Супрацьборства дзвюх сацыяльна-палпычных сютэм. 
Палпыка разрадк у 1960-я -  1970-я гг. яе дасягненш 1 супярэчнасщ.
Г рамадска-палпычнае жыццё у СССР 1 БССР у першае пасляваеннае 

дзесящгоддзе. Барацьба з антысавецюм1 ваенна-тэрарыстычным1 арган^зацыям^  ̂
групамг 1дэалапчныя кампанп  ̂ неабгрунтаваныя рэпрэсп па палпычных матывах



другой паловы 1940-х -  1953 гг. Асуджэнне культа асобы I. В. Сталша. Асабл1васщ 
працэсу дэмакратызацый грамадска-палпычнага жыцця у другой палове 1950-х -  
1964 гг. Нарастанне кансерватызму у грамадска-палпычным жыцщ у 1970-я -  
першай палове 1980-х гг. Бюракратызацыя партыйна-дзяржаунага апарату. 
Узмацненне фармал1зацьй у жыцщ  ̂ дзейнасщ грамадсих аргашзацый. Спробы 
рэфармавання палпычнай сютэмы у гады перабудовы. Нефармальныя грамадсия 
аргашзацый, пачатак пераходу да шматпартыйнасщ. Змены выбарчай сютэмы. 
Выбары З’езда народных дэпутатау СССР, выбары Вярхоунага Савета БССР XII 
склжання. Грамадска-палыычныя канфлшты у саюзных рэспублжах, крызю 
савецкага федэрал^зма, “парад суверэштэтау” 1 барацьба за суверэштэт Беларуси

Тэма 11. Грамадска-палпычнае развщцё Рэпублт Беларусь на сучасным 
этапе. Станауленне новых духоуных каштоунасцей у грамадстве

Заканадауча-прававое афармленне дзяржаунага суверэштэту Рэспублт Беларусь.
Беларуси парламентарызм ва умовах шматпартыйнасщ. Савет Мшютрау у 

сютэме дзяржаунай улады. Фарм^раванне незалежнай судовай улады.
Канстытуцыйны працэс  ̂ прыняцце Канстытуцый 1994 г. Выбары прэзщэнта 1 
фарм1раванне новай сютэмы улады. Палыычная барацьба  ̂ рэспублшанси 
рэферэндум 1995 г. Канстытуцыйны крызю 1 рэферэндум 1996 г., яго выши. 
Пераход да прэзщэнцкай рэспублт. Эвалюцыя сютэмы дзяржаунай улады  ̂
иравання.

М1жнароднае прызнанне  ̂ змены у знешнепалпычным мехашзме крашы. 
Станауленне нацыянальнай дыпламатый. Выпрацоука стратэгй  ̂ прынцыпау 
знешняй палыыи. Эканам^чны прагматызм як фактар знешняй палпыи. 
Шматвектарнасць знешняй палыыи.

Стан гюторыка-культурнай спадчыны. Асноуныя нашруню развщця лыаратуры  ̂
мастацтва. Узаемаадносшы дзяржавы  ̂ царквы, адраджэнне рэлтйна-канфесшнага 
жыцця.



ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛ1НЫ 
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8 семестр
1 Тэма 1. Перыядызацыя псторьп Беларусь 

Метадалопя нацыянальна-дзяржаунай 
канцэпцыь Крынщы па псторып беларускай 
грамадскай думю
1. Агульная характарыстыка “Псторьй грамадска- 
паштычнай думк Беларуш” як навуковай 
дысцыплшы.
2. Метадалапчныя асновы  ̂ прынцыпы вывучэння 
курса.
3. Перыядызацыя беларускага псторыка-культурнага 
працэсу.
4. Крынщы вывучэння дадзенай праблемы яе 
актуальнасць.

2 прэзентацыя



2 Тэма 2. Зараджэнне грамадска-палпычнай думк  
на старажытна-беларусюх землях XI -  XIII ст. 
Палпычны змест старажытнарусюх леташсау. 
Палпычная думка XIV - XV стст. 
Сераднявяковыя ерась Пал^ычныя д̂э̂  
беларуска-лггоусюх леташсау (XIV - XV стст.)
1. Станауленне раншх дзяржауных утварэнняу 
усходшх славян на тэрыторьи Беларуси К1еуская 
Русь 1 яе роля у псторьй усходнеславянсюх народау.
2. Полацкае 1 Тураускае княствы.
3. Грамадска-палпычныя 1дэ1 “Слова пра паход 
1гаравы” 1 “Аповесщ мшулых часоу”
3. Летатсанне.
4. Асноуныя рысы старажытнага права Беларус1.

2

прэзентацыя

2.1 1. Прычыны 1 пстарычныя умовы распаусюджвання 
хрысщянства ва усходнеславянсюх землях.
2. Рэл1пйна-асветнщк1я дзеячы 1 1х роля у 
распаусюджванш хрысщянскай марал1. Е. Полацкая. 
К. Смалящч. К. Тураусю.
3. Уплыу духавенства на щэалапчнае жыццё 
дзяржавы.

2 [2; 3; 4;5; 
7]

Франтальнае 
апытанне па 
тэме, тэсты, 
рэферат, эсэ

2.2 1. Фарм1раванне ВКЛ як пол1этшчнай дзяржавы: 
сацыяльна-эканам1чныя 1 палпычныя перадумовы.
2. Асабл1васщ развщця грамадска-пал1тычных 
працэсау у ВКЛ. Пал1тычны м1р лггоуска- 
беларускага сярэднявяковага грамадства. 
Адлюстраванне грамадска-пал1тычнай рэчаюнасщ у 
л1тоуска-беларуск1х летап1сах.
3. Уклад беларускай грамадскай думк у духоуныае 
жыцце усходшх славян 1 у агульнаеурапейсю 
культурна-цывшзацыйны працэс.

2



3 Тэма 3. Грамадска-палпычная думка у эпоху 
Адраджэння  ̂Рэфармацьп (канец XV -  XVI стст.)
1. Характарыстыка грамадска-палыычнага жыцця 
Еуропы у Новы час. Распаусюджванне 
гуманютычных 1ДЭЙ.
2. Асноуныя тэндэнцый развщця грамадска- 
палыычнай думк у эпоху Адраджэння, Рэфармацый.

2 прэзентацыя

3.1 1. Уплыу розных рэфармацыйных плыняу на 
развщцё грамадскай думк ВКЛ.
2. Распаусюджванне лютэранства, кальвш1зму 
(памяркоуныя 1 радыкальныя напрамю).
3.1езуггск1 калепум.

2 [1; 4;5; 
8;10]

3.2

1. Статуты ВКЛ 1 1х уплыу на фарм1раванне 
усходнеславянскай 1 Еурапейскай грамадска- 
прававой культуры. Л. Сапега.
2. Шляхецкая щэалопя 1 яе роля у пал1тычнай 
кансалщацьи прыв1леяваных саслоуяу. Паступовая 
палашзацыя грамадскага жыцця.

2 Франтальнае 
апытанне па 
тэме, тэсты, 
рэферат, эсэ

4 Тэма 4. Грамадска-культурная думка у гады 
контррэфармацьи (канец XVI -  першая палова 
XVII ст.)
1. Асветнщю напрамак грамадска-палпычнай думк 
беларускага Адраджэння. Погляды Ф. Скарыны, 
М. Гусоускага, С. Буднага, В. Цятнскага.
2. Пстарычныя умовы развщця грамадска- 
палыычнай думю. Спецыф1чныя рысы грамадска- 
палыычнай думк XVII -  першай паловы XVIII ст.

2 прэзентацыя

[2;3;4;58;
10]

4.1

1.Берасцейская царкоуная ушя. Барацьба 
щэалапчных напрамкау. Найбольш значныя 
прадстаунш палем1чнай думю. Рыма-каталщю 1 
ушяцю бок: Пётр Скарга, !пацш Пацей, Язэп Руцю,

2 Рэйтынгавая 
кантрольная 
работа № 1



Антонш Сялява 1 шш. Праваслауны бок: Стэфан 
З1занш, Мялецш Сматрыцю, Пётр Маг1ла, Афанасш
Ф1Л1ПОВ1Ч 1 ШТТТ.

5 Тэма 5. Грамадска-палпычная думка у перыяд 
крызку феадальна прыгоннщюх адносш  ̂
панавання клерыкальнай щэалогп (сярэдзша 
XVII -  сярэдзша XVIII ст.). Асветшю  ̂
грамадска-палпычныя рэформы 70-80 гг. XVIII 
ст. Г рамадска-палпычная думка канца XVIII ст.
1. Грамадска-палпычная думка перыяду 
Контррэфармацьй.
2. Панаванне клерыкальнай щэалогп у грамадстве.

2

прэзентацыя

5.1

1. Дзейнасць I. Кунцэв1ча.
2. Сацыяльна-фшасоусюя погляды К. Лышчынскага.
3. С. Полацю -  тэарэтык асветнага абсалютызму у 
Расп.
4. Грамадска-палпычныя погляды I. Катев1ча, 
А. Фшпов1ча.

4 [1;4;5;6;9;
10]

5.2

1. Пстарычныя умовы развщця Асветнщтва у другой 
палове XVIII ст. Прадвесн1к1 асветнщкай щэалогп 
Я. Ябланоусю, С. Ляшчынсю, С. Канарсю. Уплыу 
еурапейсюх асветшкау на фарм1раванне грамадска- 
палпычнай думю на беларусюх землях. Вальтэр. 
Руссо 1 шш.
2. Палпычная думка эпох1 Асветы. Дыс1дэнцк1 рух. 
Палпычныя погляды Г. Канюскага, I. Страйноусю, 
I. Храптов1ч.
3. Грамадска-палпычныя щэ1 А. Тызенгауза. 
Асноуныя 1дэ1 Канстытуцьи Рэчы Паспалпай 3 мая 
1791 г. Грамадская ацэнка падзелау Рэчы 
Паспалпай.

2

[1;4;5;6;9;
10]

Франтальнае 
апытанне па 
тэме, тэсты, 
рэферат, эсэ



6 Тэма 6. Грамадска-палпычная думка у першай 
палове XIX ст. Грамадска-палпычны рух у 
Беларус у другой палове Х1Х ст.
1. Спецыфша развщця грамадска-палтганай думк у 
пачатку Х1Х ст.
2. Вшенсю ушверстот як цэнтр вольнадумства. 
Першыя праяуленш беларускай нацыянальнай д̂э̂  у 
мастацкай лггаратуры. Развщцё навуковых ведау аб 
беларусюм народзе.
3. Рост грамадзянскай свядомасщ. Тайныя 
таварыствы  ̂ аргашзацый Фшарэты. Фшаматы. 
Т. Зан, А. Мщкев1ч, Я. Чачот.

2 прэзентацыя [1; 4;5; 
8;10]

6.1

1. Роля дзекабрыстау у актыв^зацы^ грамадскага 
жыцця. М. Мурауёу.
2. Рэвалюцыйныя падзе^ у Заходняй Еуропе (1930 -  
1931, 1948 -  1949 гг.) 1 1х уплыу на грамадска- 
палтганае жыццё Беларуси Ф. Сав^ч.
3. Адмена прыгоннага права. Буржуазным рэформы 60 -  
70-х гг. XIX ст.: асабл1васщ 1х правядзення у Беларуси
4. Паустанне 1863 -  1864 гг. 1 яго уплыу на паштыку 
уладау Расшскай ^мперы  ̂ у беларусюх губернях. 
Палимым д̂э̂  К. Калшоускага.

2

7

Тэма 7. Грамадская думка  ̂палпычныя плыш у 
пачатку ХХ ст. Фарм^раванне беларусскай наций
1. Дзейнасць палпычных партый  ̂ рухау (БУНД, 
РСДРП, ПСР, БСГ  ̂шш.).
2. Праблема пстарычнага выбару пасля падзення у 
Расп самадзяржау’я.

2

прэзентацыя



7.1

1. Лютауская рэвалюцыя 1917 г. 1 падзе1 у Беларусг
2. Стратэпя 1 тактыка палпычных партый у адносшах 
да улады 1 выбары шляхоу грамадскага развщця.

2 [2; 3; 4;5; 
7]

Франтальнае 
апытанне па 
тэме, тэсты, 
рэферат, эсэ

7.2
1.Асабл1васщ разв1цця беларускага нацыянальнага 
руху летам -  восенню 1917 г. 2.Праекты рашэння 
нацыянальнага пытання.

2 [2; 3; 4;5; 
7

8 Тэма 8. Грамадска-палпычная думка Савецкай 
Беларус  ̂беларускага замежжа (1919-1939 гг.)
1. Роля Кастрычнщкай рэвалюцьй у пстарычным 
лёсе беларускага народа. Устанауленне Савецкай 
улады у Беларусг Першы Усебеларуск з’езд.
2. Шлях1 фарм1равання беларускай дзяржаунасщ на 
нацыянальна-дэмакратычнай 1 рэвалюцыйна- 
класавай асновах. Пазщыя бальшавжоу па 
нацыянальным пытаннг

2 прэзентацыя

8.1 1 Абвятттчэнне Беларускай Народнай Рэспублшг 
Стварэнне беларускай савецкай дзяржаунасщ. 
2.Асноуныя характарыстык савецкага грамадска- 
пал1тычнага жыцця. Станауленне 1 разв1ццё 
савецкай щэалапчнай с1стэмы. Разгром палпычнай 
апазщьп у пачатку 1920-х гг. завяршэнне 
фарм1равання аднапартыйнай с1стэмы. Замацаванне 
манаполй камунютычнай партыг Усталяванне 
щэалапчнай артадоксй.

2

[2; 3; 4;5; 
7]

Рэйтынгавая 
кантрольная 
работа № 2



8.2

1. Канстытуцыя БССР 1927 г. Дасягненш у галше 
нацыянальна-культурнага будаунщтва.
2. Беларушзацыя як частка нацыянальнай дзяржаунай 
палпыю. Унутрыпартыйная барацьба у БССР (1920
я гг.). Разгром беларускага нацыянал-дэмакратызму. 
З.Змены у савецкай дзяржаунай сютэме  ̂ х̂ 
адлюстраванне у Канстытуцьи БССР 1937 г. 
Асноуныя характарыстыю грамадскай сютэмы у 
БССР (1920-1930-я гг).
4.Беларуская эм1грацыя. Пал^ычныя погляды 
беларусюх эмшрантау. Дзейнасць Рады 1 урада БНР.

2

9 Тэма 9. Грамадска палпычны рух у Заходняй 
Беларус (1921 -  1939 гг.)
1.Беларускае пытанне пры афармленш Версальска- 
Вашынгтонскай шстэмы. Рыжская м1рная дамова у 
пстарычным лёсе беларускага народа.

2

9.1

1. Грамадска-палпычнае, эканам^чнае, нацыянальна- 
культурнае становшча Заходняй Беларус у складзе 
Польскай дзяржавы.
2. Рэвалюцыйны  ̂ нацыянальна-вызваленчы рух у 
Заходняй Беларуси

2 [3;4;5;6;8;
9]

Франтальнае 
апытанне па 
тэме, тэсты, 
рэферат, эсэ

10 Тэма 10. Грамадска-палпычнае жыццё у БССР 
(50-я -  80-я гг. ХХ ст.)
1. Новая растаноука палпычных сш у Свеце пасля 
Другой Сусветнай вайны. Стварэнне сусветнай 
сютэмы сацыял1зму, яе щэалапчнае абгрунтаванне. 
“Халодная вайна”. Супрацьборства дзвюх 
сацыяльна-палтшных сютэм. Пал^ыка разрадю у 
1960-я -  1970-я гг. яе дасягненш 1 супярэчнасщ.
2. Грамадска-палпычнае жыццё у СССР 1 БССР у 
першае пасляваеннае дзесящгоддзе. Барацьба з

2 прэзентацыя



антысавецюм1 ваенна-тэрарыстычным1 
аргашзацыям^ 1 трупами 1дэалапчныя кампанп  ̂
неабгрунтаваныя рэпрэсп па палпычных матывах 
другой паловы 1940-х -  1953 гг. З.Асуджэнне культа 
асобы I. В. Сталша.

10.1

1. Асабл^васц^ працэсу дэмакратызацьй грамадска- 
палтганага жыцця у другой палове 1950-х -
1964 гг.
2. Нарастанне кансерватызму у грамадска- 
пал^ычным жыцц! у 1970-я -  першай палове 
1980-х гг. Бюракратызацыя партыйна-дзяржаунага 
апарату. Узмацненне фармал^зацы^ у жыцщ  ̂
дзейнасщ грамадсюх аргашзацый.

2

[2; 3; 4;5; 
7;10]

Франтальнае 
апытанне па 
тэме, тэсты, 
рэферат, эсэ

10.2

1.Спробы рэфармавання палпычнай шстэмы у гады 
перабудовы. Нефармальныя грамадсюя аргашзацьй, 
пачатак пераходу да шматпартыйнасщ.
2.Змены выбарчай шстэмы. Выбары З’езда народных 
дэпутатау СССР, выбары Вярхоунага Савета БССР 
XII склшання.
З.Грамадска-палпычныя канфлшты у саюзных 
рэспублжах, крьшс савецкага федэрал^зма, “парад 
суверэштэтау”  ̂барацьба за суверэштэт Беларуси

2



11 Тэма 11. Грамадска-палпычнае развщцё 
Рэпублт Беларусь на сучасным этапе. 
Станауленне новых духоуных каштоунасцей у 
грамадстве
1.Заканадауча-прававое афармленне дзяржаунага 
суверэштэту Рэспублт Беларусь.
2. Беларуси парламентарызм ва умовах 
шматпартыйнасщ. Савет Мшютрау у сютэме 
дзяржаунай улады. Фарм^раванне незалежнай 
судовай улады.

2

11.1

1. Канстытуцыйны працэс 1 прыняцце Канстытуцьй
1994 г. Выбары прэзщэнта  ̂ фарм^раванне новай 
сютэмы улады.
2. Палпычная барацьба  ̂рэспублжанси рэферэндум
1995 г.
3. Канстытуцыйны крызю  ̂ рэферэндум 1996 г., яго 
вынш.
4. Пераход да прэзщэнцкай рэспублш. Эвалюцыя 
сютэмы дзяржаунай улады 1 иравання.

2

[2;4;5;7;9;
10]

Рэйтынгавая 
кантрольная 
работа № 3

1.М^жнароднае прызнанне  ̂ змены у 
знешнепал^ычным мехашзме крашы. Станауленне 
нацыянальнай дыпламатьй. Выпрацоука стратэгй 1 
прынцыпау знешняй палпыи.
2.Эканам^чны прагматызм як фактар знешняй 
палпыи. Шматвектарнасць знешняй палпыи.
3. Стан псторыка-культурнай спадчыны.
4. Асноуныя наируни развщця лггаратуры 1 
мастацтва.
5. Узаемаадносшы дзяржавы  ̂ царквы, адраджэнне 
рэлтйна-канфесшнага жыцця.

6

Справаздача
па

выкананым
заданням

Усяго гадзш 20 18 24 экзамен
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Метадычныя рэкамендацьи па аргашзацып  ̂
выкананню самастойнай работы студэнтау

Пры вывучэнш дысцыплшы “ Псторыя грамадска-палтганай думк 
Беларуш” могуць выкарыстоувацца розныя падыходы у аргашзацый 
самастойнай працы студэнтау.Час, адведзены на самастойную працу, можа 
выкарыстоувацца студэнтам1 на:

падрыхтоуку да лекцый  ̂семшарау;
прапрацоуку тэм (пытанняу), вынесеных на самастойнае вывучэнне; 
вывучэнне тэм, яюя не выносяцца на лекцый  ̂семшары; 
складанне тэматычнай падборю лыаратурных крынщ; 
канспектаванне вучэбнай лыаратуры;
падрыхтоуку тэматычных дакладау, рэфератау, прэзентацый; 
падрыхтоуку да выпрабавальнага кантролю  ̂ да экзамену па вучэбнай 

дысцыплше; 
другое.
Асноуным^ метадам^ аргашзацьй самастойнай работы студэнтау 

з'яуляюцца:
натсанне  ̂прэзентацыя рэферата; 
выступленне з дакладам;
вывучэнне тэм 1 праблем, яюя не выносяцца на лекцый 1 семшары;
канспектаванне першакрынщ;
камп'ютэрызаванае тэсщраванне;
падрыхтоука  ̂удзел у актыуных формах навучання

Кантроль самастойнай працы ажыццяуляецца у выглядзе:
тэсщравання;
абмеркавання рэфератау;
ацэню вуснага адказу на пытанне;
ацэню рэферата;
праверю канспектау;
шшых мерапрыемствау



Патрабаванш да выканання самастойнай работы студэнтау 
па вучэбнай дыгсцышлше “Псторым грамадска-палпычнай думю Беларуси

№
п/
п Назва тэмы

Кол-ць
гадзш

для
СРС

Заданне
Формы

выканання

1. Зараджэнне грамадска-палпычнай 
думк на старажытна-беларусюх 
землях XI -  XIII ст. Палпычны 
змест старажытнарусюх летатсау. 
Палпычная думка XIV - XV стст. 
Сераднявяковыя ераск Палпычныя 
д̂э̂  беларуска-лпоусюх летатсау 

(XIV - XV стст.)

2 Фарм^раванне ВКЛ як пол1этшчнай дзяржавы: сацыяльна- 
эканам^чныя  ̂ палпычныя перадумовы. Асабл^васц^ 
развщця грамадска-палпычных працэсау у ВКЛ. Палпычны 
м^р лпоуска-беларускага сярэднявяковага грамадства. 
Адлюстраванне грамадска-палпычнай рэчаюнасщ у 
лпоуска-беларусюх летатсах.
Уклад беларускай грамадскай думк у духоунае жыццё 
усходшх славян  ̂ у агульнаеурапейсю культурна- 
цывшзацыйны працэс.

Анал1з
лпаратуры,
складанне
канспекта

2. Грамадска-палпычная думка у эпоху 
Адраджэння  ̂ Рэфармацьй (канец 
XV -  XVI стст.)

2 Уплыу розных рэфармацыйных плыняу на развщцё 
грамадскай думк ВКЛ. Распаусюджванне лютэранства, 
кальвтзму (памяркоуныя  ̂радыкальныя напрамю).
^зупсю калепум.

Анал^з
лпаратуры,
складанне
канспекта

3. Г рамадска-палпычная думка у 
перыяд крьшсу феадальна 
прыгоннщюх адносш  ̂ панавання 
клерыкальнай (дэалогп (сярэдзша 
XVII -  сярэдзша XVIII стст.). 
Асветнш  ̂ грамадска-палпычныя 
рэформы 70-80 гг. XVIII ст.

4 Дзейнасць I. Кунцэв^ча.
Сацыяльна-фшасоусюя погляды К. Лышчынскага.
С. Полацю -  тэарэтык асветнага абсалютызму у Расп.
Г рамадска-палпычныя погляды I. Катев1ча, А. Ф^л^пов^ча.

Анал^з
лпаратуры,
складанне
канспекта



Грамадска-палпычная думка канца 
XVIII ст.

4. Г рамадска-палпычная думка у 
першай палове XIX ст. Грамадска- 
палпычны рух у Беларус у другой 
палове XIX ст.

2 Роля дзекабрыстау у актыв1зацьй грамадскага жыцця. 
М. Мурауёу. Рэвалюцыйныя падзе1 у Заходняй Еуропе (1930 
-  1931, 1948 -  1949 гг.) 1 1х уплыу на грамадска-палпычнае 
жыццё Беларуси Ф. Сав1ч.
Адмена прыгоннага права. Буржуазным рэформы 60 -  70-х гг. 
XIX ст.: асабл1васц1 1х правядзення у Беларуси 
Паустанне 1863 -  1864 гг. 1 яго уплыу на палпыку уладау 
Расшскай 1мперы1 у беларуск1х губернях. Палпычыя щэ1 
К. Калшоускага.

Анал1з
лпаратуры,
складанне
канспекта

5. Г рамадская думка 1 палпычныя 
плыш у пачатку XX ст. 
Фарм1раванне беларусскай нацый

2 Асабл1васщ развщця беларускага нацыянальнага руху летам 
-  восенню 1917 г. Праекты рашэння нацыянальнага пытання.

Гутарка,
праверка

выкананых
заданняу.

6. Г рамадска-палпычная думка 
Савецкай Беларус 1 беларускага 
замежжа (1919-1939 гг.)

2 Канстытуцыя БССР 1927 г. Дасягненш у галше 
нацыянальна-культурнага будаунщтва. Беларус1зацыя як 
частка нацыянальнай дзяржаунай палпыю. 
Унутрыпартыйная барацьба у БССР (1920-я гг.). Разгром 
беларускага нацыянал-дэмакратызму. Змены у савецкай 
дзяржаунай сютэме 1 1х адлюстраванне у Канстытуцый БССР 
1937 г. Асноуныя характарыстык грамадскай сютэмы у 
БССР (1920-1930-я гг). Беларуская эмпрацыя. Палпычныя 
погляды беларусюх эм1грантау. Дзейнасць Рады 1 урада 
БНР.

Анал1з
лпаратуры,
складанне
канспекта

7. Г рамадска-палпычны рух у 
Заходняй Беларус (1921 -  1939 гг.)

2 Беларускае пытанне пры афармленш Версальска- 
Вашынгтонскай сютэмы. Рыжская м1рная дамова у 
гютарычным лёсе беларускага народа.

Праца з 
крынщамв



8. Г рамадска-палпычнае жыццё у 
БССР (50-я -  80-я гг. ХХ ст.)

2 Спробы рэфармавання палпычнай сютэмы у гады 
перабудовы. Нефармальныя грамадсюя аргашзацьй, пачатак 
пераходу да шматпартыйнасщ. Змены выбарчай сютэмы. 
Выбары З’езда народных дэпутатау СССР, выбары 
Вярхоунага Савета БССР XII склжання. Грамадска- 
палпычныя канфлшты у саюзных рэспублшах, крызю 
савецкага федэрал1зма, “парад суверэнпэтау” 1 барацьба за 
суверэнпэт Беларуси

Анал1з
лпаратуры,
складанне
канспекта

9. Г рамадска-палпычнае развщцё 
Рэпубл1к1 Беларусь на сучасным 
этапе. Станауленне новых духоуных 
каштоунасцей у грамадстве

6 М1жнароднае прызнанне 1 змены у знешнепалпычным 
мехашзме крашы. Станауленне нацыянальнай дыпламаты1. 
Выпрацоука стратэш 1 прынцыпау знешняй палпыю. 
Эканам1чны прагматызм як фактар знешняй палпыю. 
Шматвектарнасць знешняй палпыю.
Стан псторыка-культурнай спадчыны. Асноуныя наюруню 
развщця лпаратуры 1 мастацтва. Узаемаадносшы дзяржавы 1 
царквы, адраджэнне рэлюшна-канфесшнага жыцця.

Гутарка,
праверка

выкананых
заданняу.

УСЯГО 24
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Пералж выкарыстоуваных сродкау дыягностыК
Для бягучага кантролю  ̂ самакантролю ведау  ̂ уменняу студэнтау па 

вучэбнай дысцыплше "Грамадска-палпычная думка Беларуси можна 
выкарыстоуваць наступны дыягнастычны шструментар: 

вуснае апытанне; 
тэсщраванне; 
падрыхтоука рэфератау; 
справаздача па выкананым заданням; 
франтальнае апытанне; 
экзамен.
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Крытэрьп ацэнак вышкау вучэбнай дзейнасщ студэнта

Балы Крытэрьн а ц эн к

1
(адзш )

А д м о ва  ад адказу, поуная адсутнасць п р аф есш н ы х кам петэнцы й

2
(два)

Ф рагментарны м веды  у  рам ках адукацы йнага стандарту; веданне 
асобн ы х ф актау з п стар ы ч н ы х кры нщ , як1я рэкам ендаваны  
праграмай ды сц ы п лш ы ; няздольнасць вы кары стоуваць 
н авук овую  тэр м ш ал о п ю ; п ам ун асц ь  на сем ш ар сш х занятках

3
(тры)

А д сутн асц ь  поунага аб 'ём у вед ау  у  рам ках адукацы йнага 
стандарту; веданне ч а с т а  асноунай  л га р ат у р ы , якая 
рэкам ендавана вучэбнай  праграмай; значныя лш гвш ты чны я 1 
лап ч н ы я пам ы лю  у  в ы к а р ы ст а н т  навуковай  тэрм ш алогн; 
няздольнасць ары ентавацца у  асн оун ы х тэоры ях 1 канцэпцы ях 
ды сц ы п лш ы ; п ам ун асц ь  на сем ш ар сш х занятках

4
(чатыры)

Д астатковы  аб'ём  вед ау  у  р ам ках адукацы йнага стандарту; 
засваенне асноунай  л га р ат у р ы , якая рэкам ендавана вучэбнай  
праграмай; ум енне вы кары стоуваць н авук овую  тэр м ш ал оп ю  1 
рабщ ь вы сн овы  без ш тотны х пам ы лак; здольнасць ары ентавацца 
у  асн оун ы х тэоры ях 1 канцэпцы ях прадм ета 1 даваць 1м ацэнку; 
праца на сем ш ар сш х занятках пад ш раун щ твам  вы кладчы ка

5
(пяць)

Д астатковы  узровень вед ау  у  р ам ках вучэбнай  праграмы ; ум енне 
кары стацца н авуковай  тэрм ш алоп яй , здольнасць рабщ ь вы сновы ; 
валоданне асноуны м 1 тэорыям1 ды сц ы п лш ы ; засваенне асноунай 
л га р ат у р ы , якая рэкам ендавана вучэбнай  праграмай, неш тотныя 
п а м ы л к  пры  в ы к а н а н т  н авучальн ы х 1 п р аф есш н ы х задач

6
(ш эсць)

Сш тэм аты заваны я веды  у  аб'ёме вучэбнай  праграмы ; 
вы кары станне неабходнай  навуковай  тэрм ш алогн; л ап ч н а  
вы тры м аны я адказы ; ум енне ары ентавацца у  базавы х тэр м ш ах 1 
канцэпцы ях ды сцы плш ы , даваць 1х  параунальную  ацэнку; 
самастойная праца на сем ш ар сш х занятках, удзел  у  гр уп авы х 
абм еркаваннях, в ы с о к  узровень кул ьтуры  вы канання заданняу

7
(сем)

Сш тэм аты заваны я, г л ы б о к я  1 поуны я веды  па у с 1х  раздзелах 
вучэбнай  праграмы ; вы кары станне н авуковай  тэрм ш алогн ; 
л ап ч н а  вы тры м аны я адказы, здольнасць рабщ ь абгрунтаваны я 
вы сновы ; засваенне асноунай  1 дадатковай  л г а р а т у р ы  праграмы  
ды сц ы п лш ы ; здольнасць ары ентавацца у  асн оун ы х тэоры ях 1 
даваць 1х  кры ты чную  ацэнку; сам астойная 1 акты уная праца на 
с е м ш а р с к х  занятках

8
(восем)

Сш тэм аты заваны я, г л ы б о к я  1 поуны я веды  па у с 1х  пы таннях у  
аб'ёме вучэбнай  праграмы ; вы кары станне навуковай  тэрм ш алогн; 
здольнасць рабщ ь абгрунтаваны я вы сн овы ; валоданне метадам 1 
ком плекснага анал1зу  1 здольнасць сам астойна вы раш аць 
складаны я праблемы  у  рам ках вучэбнай  праграмы ; засваенне 
асноунай  1 дадатковай  л га р ат у р ы , якая рэкам ендавана праграмай; 
здольнасць ары ентавацца у  асн оун ы х тэоры ях 1 канцэпцы ях 1 
даваць 1м кры ты чную  ацэнку; акты уная сам астойная праца на



занятках, удзел  у  гр уп авы х абм еркаваннях
9 Вы кананне патрабаванняу вучэбнай  праграм ы  на вы сош м

(дзевяць) узроун 1; поунае 1 глы бокае засваенне асноунай  1 дадатковай 
л г а р а т у р ы  па прадм еце; бездакорнае валоданне тэарэтычным1 
ведам 1 1 практы чны м 1 навы кам ^ сты лш ты чна т с ь м е н н а е , л ап ч н а  
правш ьнае п аб удова м атэры ялу; дакладнае вы кары станне 
навуковай  тэрм ш алогй , ум енне ары ентавацца у  тэоры ях, 
канцэпцы ях 1 к1р ун к ах  вы вучаем ай  ды сцы плш ы , даваць 1м 
кры ты чную  ацэнку, вы кары стоуваць н авуковы я д а с я г н е н т  у  
1 н ш ы х ды сц ы п л ш ах; ум енне сам астойна творча вы раш аць 
складаны я праблем ы  у  нестандартнай ш туацьй; веданне 1 ум елае 
вы кары станне суч асн ы х ш ф арм ац ы й н ы х 1 адукацы йны х 
тэхн алогш

10
(дзесяць)

Безум оунае вы кананне патрабаванняу вучэбнай  праграм ы  на 
вы сош м  у з р о у т ;  ум ен н е сам астойна вы яуляць 1 вы кары стоуваць 
унутры прадм етны я 1 м 1ж прадм етны я сувяз1 вучэбнай  
ды сц ы п лш ы ; свабоднае валоданне ш ф арм ацы яй  з асн оун ы х 1 
дадатковы х кры нщ  у  в ы р а ш э н т  п р аф есш н ы х задач; п ош укавая 
творчая дзейнасць п а р а ш э н т  актуальн ы х праблем  вы вучаем ай  
ды сц ы п лш ы
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