
1 Назва спецыялізаванага 
модуля (дысцыпліны) па 
выбары студэнта 

Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі 

2 Курс навучання 2 
3 Семестр навучання 4 
4 Колькасць крэдытаў 2 
5 Прозвішча, імя, імя па 

бацьку лектора 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры 
гісторыі Беларусі новага і навейшага часу  
ПАДДУБСКАЯ Алена Фёдараўна 

6 Мэты спецыялізаванага 
модуля па выбары студэнта 

Азнаёміць студэнтаў са спадчынай беларускіх 
мысліцеляў, з іх поглядамі адносна палітыкі, 
дзяржавы, рэлігіі, права і заканадаўства. У 
адпаведнасці з гэтым курс утрымлівае 
сістэматычны выклад грамадска-палітычных і 
прававых поглядаў тых ці іншых рэлігійных, 
грамадскіх і дзяржаўных дзеячаў, іх тэарэтычныя 
ўяўленні пра гэтыя рэчы. 

7 Прэрэквізіты Гісторыя Беларусі, паліталогія 
8 Змест спецыялізаванага 

модуля па выбары студэнта 
Палітычная і прававая думка Сярэднявечча; 
рэнесансавы гуманізм у ВКЛ: змест і асаблівасці; 
феномен кніжна-пісьмовай культуры ВКЛ у канцы 
XVI – першай палове XVII ст.; 
канцэпцыі царкоўнай уніі ў грамадска-палітычным 
развіцці ВКЛ; 
асветніцкія ідэі ў палітычнай і прававой думцы 
Беларусі; 
трансфармацыя грамадска-палітычнай і прававой 
думкі Беларусі пасля далучэння да Расійскай 
імперыі; 
новая беларуская літаратура і перыядычны друк у 
развіцці нацыянальнай палітыка-прававой думкі; 
рэалізацыя ідэі дзяржаўнага суверэнітэту: ад БНР 
да Рэспублікі Беларусь; 
фарміраванне ідэалогіі беларускай дзяржавы: 
асноўныя падыходы і супярэчнасці; 
юрыдычная навука і тэндэнцыі развіцця сучаснага 
права Рэспублікі Беларусь. 

9 Рэкамендаваная літаратура 1.Вішнеўская, І. У. Гісторыя палітычнай і прававой 
думкі Беларусі на мяжы еўрапейскіх цывілізацый 
(ІХ – пачатак ХХІ ст.): манаграфія / І. У. 
Вішнеўская. – Мінск, 2008. – 296 с. 
2.Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай 
думкі Беларусі.  У  6  т.  Т. 1.  Эпоха  Сярэднявечча  
/  В. Б.  Евароўскі [і  інш.]; рэд. кал.: В.Б. Евароўскі 



[і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т філасофіі. – 
Мінск: Беларус. навука, 2008. – 980 с. 
3.Доўнар, Т.І. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі / 
Т.І. Доўнар. – Мінск: Амалфея, 2007. – 400 с. 

10 Метады выкладання Гісторыка-генетычны, праблемны, сістэмны, 
параўнаўча-прававы. 

11 Мова навучання Беларуская 
12 Патрабаванні – выкананне кантралюемай самастойнай працы; 

– заліковыя пытанні. 

 


