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1. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

1.1. Агульныя палажэнні 

Вучэбная праграма па дысцыпліне ―Інфармацыйнае права‖ прызначана 

для засваення на першай ступені вышэйшай адукацыі студэнтамі, якія 

навучаюцца па напрамках спецыяльнасці 1-26 02 04-02 ―Дакументазнаўства 

(інфармацыйнае забеспячэнне кіравання)‖ і 1-26 02 04-03 ―Дакументазнаўства 

(абарона інфармацыі)‖. Праграма заклікана служыць асновай і  своеасаблівым 

«навігатарам» здабычы ведаў, інфармацыі і набыцця практыкаарыентаваных 

уменняў у галіне інфармацыйнага права. 

Вучэбная праграма дысцыпліны ―Інфармацыйнае права‖ распрацавана на 

падставе і ў адпаведнасці з наступнымі нарматыўнымі і метадычнымі 

дакументамі: 

— Адукацыйны стандарт Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці 1-26 02 04 

―Дакументазнаўства (па напрамках)‖ (зацверджаны пастановай Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 15.03.2010 №35); 

—Тыпавыя вучэбныя планы па напрамках спецыяльнасці 1-26 02 04-02 

―Дакументазнаўства (інфармацыйнае забнспячэнне кіравання)‖ і 1-26 02 04-03 

―Дакументазнаўства (абарона інфармацыі)‖ (рэгістрацыйныя №№ Е 26-014/тып, 

Е 26-015/тып); 

— Парадак распрацоўкі, зацвярджэння і рэгістрацыі вучэбных праграм для 

першай ступені вышэйшай адукацыі (зацверджаны 21.12.2010). 

Праграма адлюстроўвае змест курса ―Інфармацыйнае права‖ і вызначае 

аб’ѐм ведаў, які патрабуецца ад студэнтаў-дакументазнаўцаў. Пры яе 

распрацоўцы ўлічваўся вопыт выкладання інфармацыйнага права ў 

навучальных установах Беларусі, Расіі і шэрагу іншых краін, класічныя і 

найноўшыя даследаванні і распрацоўкі айчынных і замежных аўтараў, наяўны 

стан прававога рэгулявання інфармацыйнай сферы. 

Дысцыпліна ―Інфармацыйнае права‖ можа быць рэкамендавана для 

вывучэння ў якасці дысцыпліны кампаненту ВНУ альбо дысцыпліны па выбары 

студэнта для спецыяльнасцяў такіх профіляў адукацыі, як ―Камунікацыі. Права. 

Эканоміка. Кіраванне. Эканоміка і арганізацыя вытворчасці‖, ―Гуманітарныя 

навукі‖ і іншых.  
 

1.2. Мэта і задачы вучэбнай дысцыпліны 

Мэта курсу – набыццѐ студэнтамі комплексных ведаў аб прадмеце, 

асноўных прынцыпах і інстытутах інфармацыйнага права, змесце і развіцці 

інфармацыйнага заканадаўства, а таксама фарміраванне неабходных для 

далейшай  паспяховай прафесійнай дзейнасці ўменняў і навыкаў, звязаных з 

праваым рэгуляваннем інфармацыйнай сферы.  

Задачы курсу: 

 сфарміраваць у студэнтаў разуменне інфармацыйнага права як 

самастойнай комплекснай галіны права; 
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 выявіць і паказаць тэндэнцыі развіцця прававога рэгулявання 

грамадскіх адносін у інфармацыйнай сферы; 

 сфарміраваць у студэнтаў разуменне сутнасці і відаў прававога 

рэжыму інфармацыі; 

 навучыць адшукваць, аналізаваць і прымяняць, засноўваючыся на 

ведах аб ключавых інстытутах інфармацыйнага права, 

адпавядаючых сферы прафесійнай дзейнасці і вырашаемай задачы, 

нормы інфармацыйнага заканадаўства. 
 

1.3. Месца курсу ў прафесійнай падрыхтоўцы выпускніка 

Курс ―Інфармацыйнае права‖ адносіцца да дысцыплін напрамку 

спецыяльнасці абавязковага кампаненту цыклу агульнапрафесійных і 

спецыяльных дысцыплін. Вывучэнне дысцыпліны ―Інфармацыйнае права‖ 

засноўваецца на ведах і ўменнях, набытых пры вывучэнні такіх курсаў, як 

―Асновы права‖, ―Канстытуцыйнае права‖, ―Адміністрацыйнае права‖, 

―Грамадзянскае права‖, ―Працоўнае права‖, ―Дакументазнаўства‖, ―Гісторыя і 

сучасная арганізацыя дзяржаўных устаноў Беларусі‖, ―Асновы інфармацыйных 

тэхналогій‖, ―Тэхналогія і арганізацыя дакументацыйнага забеспячэння 

кіравання‖, ―Архівазнаўства‖, ―Інфармацыйная бяспека і абарона інфармацыі‖.  

Паспяховае авалоданне зместам дадзенай праграмы забяспечвае фарміраванне 

самастойна значных кампетэнцый, вызначаных адукацыйным стандартам па 

спецыяльнасці, і, разам з тым, спрыяе паспяховаму засваенню зместу шэрагу 

курсаў цыклу дысцыплін спецыялізацыі, дысцыплін кампаненту ВНУ і 

дысцыплін па выбары студэнта цыклу агульнапрафесійных і спецыяльных 

дысцыплін. 

Пры арганізацыі выкладання інфармацыйнага права адпаведным кафедрам 

ВНУ неабходна ўлічваць наяўнасць у вучэбным плане самастойных дысцыплін 

―Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю‖, ―Інфармацыйная бяспека і 

абарона інфармацыі‖. Наяўнасць гэтых дысцыплін абумовіла выключэнне з 

праграмы курса ―Інфармацыйнае права‖ падрабязнага разгляду пытанняў, 

звязаных з прававым рэгуляваннем у галіне інтэлектуальнай уласнасці, 

дзяржаўных сакрэтаў, камерцыйнай таямніцы, якія, безумоўна, уваходзяць у 

кола праблем, якія вывучаюцца ў інфармацыйным праве. 

Лекцыі раскрываюць асноўныя праблемы па кожнай тэме курсу 

―Інфармацыйнае права‖. Семінарскія заняткі праводзяцца па тэмах курсу, якія 

патрабуюць набыцця практычных навыкаў працы з дакументамі, замацавання 

тэарэтычных ведаў, атрыманых на лекцыях і ў выніку самастойнай працы над 

навучальным матэрыялам. 

 

1.4. Патрабаванні да ўзроўня засваення зместу курса 

 Вывучыўшы курс, студэнт павінен ведаць: 

- праблемы прававога рэгулявання грамадскіх адносін у інфармацыйнай 

сферы; 

- змест асноўных паняццяў і асноўныя тэрміны інфармацыйнай сферы; 
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- ролю інфармацыйнага права і інфармацыйнага заканадаўства ў 

сучасным інфармацыйным грамадстве;  

- асноўныя этапы, тэндэнцыі і перспектывы развіцця галіны 

інфармацыйнага права, інфармацыйнага заканадаўства; 

- структуру і склад інфармацыйнага заканадаўства, змест асноўных 

нарматыўных прававых актаў і асобных прававых нормаў, якія яго складаюць;  

- практыку ўжывання інфармацыйных прававых нормаў рознымі 

суб'ектамі ў розных сферах дзейнасці; 

- асноўныя палажэнні замежнага і міжнароднага інфармацыйнага 

заканадаўства;  

- віды інфармацыйнай дзейнасці, дзяржаўнага прававога рэгулявання ў 

галіне інфармацыі, інфарматызацыі і абароны інфармацыі; 

- арганізацыю інфармацыйна-прававога забеспячэння органаў дзяржаўнай 

улады, юрыдычных і фізічных асоб у Рэспубліцы Беларусь. 

Студэнт павінен умець: 

- знаходзіць неабходныя нарматыўныя прававыя акты і інфармацыйна-

прававыя нормы ў сістэме дзеючага заканадаўства, у тым ліку з дапамогай 

сістэм прававой інфармацыі, ажыццяўляць іх аналіз; 

- трымацца, выконваць і выкарыстоўваць нормы права аб інфармацыі, 

інфармацыйных тэхналогіях і абароне інфармацыі падчас стварэння, 

захоўвання і выкарыстання дакументнай інфармацыі; 

- ужываць тэарэтычныя палажэнні, нарматыўныя прававыя акты або 

асобныя інфармацыйна-прававыя нормы ў сваѐй практычнай дзейнасці. 

 
1.5. Структура зместу вучэбнай дысцыпліны.  

Асноўны змест вучэбнай дысцыпліны падзелены на агульную і асаблівую 

часткі (адпавядаюць раздзелам (модулям)), прычым у агульнай частцы 

разглядаюцца асноватворныя палажэнні навукі інфармацыйнага права, а ў 

асаблівай – ключавыя інстытуты інфармацыйнага права. Раздзелы (модулі) 

падзелены на тэмы вучэбных заняткаў. 

Па кожным вучэбным раздзеле (модулі) у адпаведнасці з мэтамі і 

задачамі па фарміраванні і развіцці ў студэнтаў прафесіянальных кампетэнцый 

выкладчыкам (кафедрай) праектуюцца і рэалізуюцца пэўныя лекцыйныя і 

семінарскія (практычныя) заняткі. Змест праграмы па інфармацыйным праве 

дазваляе арганізаваць вывучэнне дысцыпліны па праблемным прынцыпе. 

 

1.6. Метады (тэхналогіі) навучання 

Пры праектаванні выкладчыкам (кафедрай) педагагічных тэхналогій для 

забеспячэння вывучэння інфармацыйнага права, фарміравання прафесійных 

кампетэнцый, варта звярнуць увагу на выкарыстанне вучэбна-метадычных 

комплексаў, блочна-модульных, модульна-рэйтынгавых і крэдытных сістэм, 

інфармацыйных тэхналогій, методыкі актыўнага навучання.  

 

1.7. Рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай працы студэнтаў 



 

 

7 

Важкую ролю ў вывучэнні дысцыпліны павінна адыгрываць накіроўваемая 

самастойная праца студэнтаў, якая арганізуецца рэктаратамі, дэканатамі, 

кафедрамі, выкладчыкамі ВНУ ў адпаведнасці з Палажэннем аб самастойнай 

працы студэнтаў, распрацаваным вышэйшай навучальнай установай. 

Накіроўваемая самастойная праца студэнтаў прадугледжвае выкананне тэстаў, 

здачу прамежкавых залікаў, выкананне кантрольных прац, напісанне рэфератаў, 

азнаямленне з вучэбнай, вучэбна-метадычнай і навуковай літаратурай, працу з 

прававымі крыніцамі, напісанне эсэ па праблемных тэмах, выкананне вучэбна-

даследчыцкіх прац, стварэнне «партфоліо», стварэнне прэзентацый, 

электронных вучебна-метадычных матэрыялаў і інш. 

 

Вывучэнне дысцыпліны ―Інфармацыйнае права‖ разлічана на 127 гадзін, у 

тым ліку 52 аўдыторныя (32 гадзіны лекцый, 16 гадзін семінараў, 4 гадзіны 

кантралюемай самастойнай працы). Курс разлічаны на вывучэнне ў восьмым 

семестры, рэкамендаваная форма справаздачнасці – экзамен.  
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2. ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 

№ 
п/п 

Назва раздзелаў (модуляў) 
і тэм 

 

Колькасць гадзін 

У
ся

го
 

З іх 

А
ў
д

ы
то

р
н

ы
х
 

Л
ек

ц
ы

і 

С
ем

ін
ар

ы
 

К
С

П
 

 Уводзіны. Інфармацыйнае права як вучэбная 

дысцыпліна. 
5 2 2   

 Раздзел 1. Агульная частка 54 22 18 4  

1. 
Інфармацыя, інфармацыйная сфера, 
інфармацыйная дзейнасць як асноўныя 
аб’екты інфармацыйнага права 

5 2 2   

2. 
Прадмет, метад, прынцыпы і сістэма 
інфармацыйнага права 

16 7 5 2  

3. Суб’екты інфармацыйнага права 5 2 2   

4. 
Інфармацыйныя прававыя адносіны і 
інфармацыйныя прававыя нормы 

5 2 2   

5. Крыніцы інфармацыйнага права 12 4 3 1  
6. Права на інфармацыю 6 3 2 1  
7. Прававыя рэжымы ў інфармацыйным праве 5 2 2   
 Раздзел 2. Асаблівая частка 68 28 12 12 4 

8. Дакументаваная інфармацыя 4 2 2   

9. 
Прававое рэгуляванне інфармацыйных адносін 
у галіне архіўнай справы і архіваў 

4 2   2 

10. Прававое рэгуляванне інфармацыйных адносін 
у галіне бібліятэчнай справы 

4 2  2  

11. 
Прававое рэгуляванне інфармацыйных 
тэхналогій і інфармацыйных сістэм 

4 2  2  

12. 
Прававое рэгуляванне адносін у галіне сувязі і 
тэлекамунікацый.Радыѐэлектронная 
інфармацыя 

4 2 2   

13. Прававыя праблемы глабальнай сеткі інтэрнэт  4 2  2  
14. Прававое рэгуляванне масавай інфармацыі  8 4 2 2  

15. Прававое рэгуляванне інфарматызацыі. 
―Электронны ўрад‖ 

5 2 2   

16. Прававая інфарматызацыя  8 2  1 1 
17. Прававыя праблемы інфармацыйнай бяспекі 6 2  1 1 
18. Прававое рэгуляванне персанальных даных 6 2 2   
19. Адказнасць у інфармацыйным праве 11 4 2 2  

 УСЯГО: 127 52 32 16 4 
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3. ЗМЕСТ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

 

УВОДЗІНЫ. ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПРАВА ЯК ВУЧЭБНАЯ 

ДЫСЦЫПЛІНА 

Інфармацыйнае права як галіна права, навука, вучэбная дысцыпліна. 

Асноўныя этапы станаўлення інфармацыйнага права. Структура курса 

інфармацыйнага права. Месца і значэнне інфармацыйнага права ў падрыхтоўцы 

спецыялістаў у сферы камунікацый і кіравання. Інфармацыйнае права ў сістэме 

юрыдычных дысцыплін. Сувязь інфармацыйнага права з інфарматыкай, 

гісторыяй, дакументазнаўствам, сацыялогіяй, навукай кіравання, 

архівазнаўствам, бібліятэказнаўствам, кібернетыкай і іншымі дысцыплінамі. 

 

РАЗДЗЕЛ 1. АГУЛЬНАЯ ЧАСТКА  

Тэма 1. Інфармацыя, інфармацыйная сфера, інфармацыйная 

дзейнасць як асноўныя аб’екты інфармацыйнага права 

Інфармацыя як асноўны аб’ект інфармацыйнага права. Змест паняцця 

―інфармацыя‖. Юрыдычныя ўласцівасці і асблівасці інфармацыі. Віды 

інфармацыі. Легальныя вызначэнні інфармацыі.  

Інфармацыйная сфера жыцця грамадства. Структура інфармацыйнай 

сферы, яе асноўныя складаючыя.  

Інфармацыйная дзейнасць як прадмет прававога рэгулявання. Пошук, 

атрыманне, перадача, збор, апрацоўка, назапашванне, захоўванне, 

распаўсюджванне, прадстаўелнне інфармацыі, карыстанне інфармацыяй, 

стварэнне і выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій, сістэма і сетак, 

фарміраванне інфармацыйных рэсурсаў як асноўныя віды інфармацыйнай 

дзейнасці. 

 

Тэма 2. Прадмет, метад, прынцыпы і сістэма інфармацыйнага права  

Інфармацыйнае права – комплексная галіна права. Змест і віды 

грамадскіх адносін, якія рэгулююцца інфармацыйным правам. Станаўленне і 

тэндэнцыі развіцця інфармацыйнага права ў Беларусі і ў замежных краінах. 

Суадносіны інфармацыйнага права і камп’ютэрнага права, інтэрнэт-права, 

лічбавага права, прававой інфарматыкі.  

Паняцце метаду ў навуцы. Метады навуковых даследаванняў у 

інфармацыйным праве.  

Паняцце метаду прававога рэгулявання. Віды метадаў прававого 

рэгулявання грамадскіх адносін. Суадносіны метадаў публічнага і прыватнага 

права ў рэгуляванні інфармацыйных прававых адносін.  

Паняцце прынцыпаў інфармацыйнага права. Агульныя прававыя 

прынцыпы. Спецыяльныя прынцыпы прававога рэгулявання грамадскіх адносін 

у інфармацыйным праве. 
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Фарміраванне сістэмы інфармацыйнага права. Агульная частка. 

Асаблівая частка. Паняцці, катэгорыі і інстытуты інфармацыйнага права. 

Роля інфармацыйнага права ў фарміраванні прававой свядомасці, 

прававой і інфармацыйнай культуры. 

Тэма 3. Суб’екты інфармацыйнага права 

Фізічныя асобы як суб’екты інфармацыйнага права. Юрыдычныя асобы ў 

інфармацыйных прававых адносінах. Дзяржава, яе адміністрацыйна-

тэрытарыяльныя адзінкі, органы, арганізацыі, установы і службовыя асобы як 

асаблівыя суб’екты інфармацыйнага права. Замежныя дзяржавы, 

міждзяржаўныя і міжурадавыя аб’яднанні і арганізацыі. Характарыстыка 

агульнага і спецыяльнага прававых статусаў суб’ектаў інфармацыйнага права.  

Тэма 4. Інфармацыйныя прававыя адносіны і інфармацыйныя 

прававыя нормы. 

Паняцце, структура, змест і віды інфармацыйных прававых адносін. 

Сацыяльнае рэгуляванне ў сферы інфармацыйнага права. Паняцце, структура, 

змест, віды і асаблівасці інфармацыйных прававых норм. Падставы ўзнікнення, 

замацавання, змянення і спынення інфармацыйных прававых норм і 

інфармацыйных прававых адносін. 

Тэма 5. Крыніцы інфармацыйнага права 

Паняцце і віды крыніц інфармацыйнага права.  

Нарматыўныя прававыя акты як асноўныя крыніцы інфармацыйнага 

права. Склад і структура інфармацыйнага заканадаўства. Канстытуцыя 

Рэспублікі Беларусь – фундамент рэгулявання інфармацыйных адносін. Акты і 

нормы галіны інфармацыйнага заканадаўства. Інфармацыйныя прававыя нормы 

ў складзе актаў іншых галін. 

Пазазаканадаўчыя формы права. Судовы прэцэдэнт, прававы звычай, 

прававая дактрына, пранцып права, нарматыўная дамова, справавы звычай.  

Акты міжнароднага права як крыніцы інфармацыйнага права. 

Тэма 6. Права на інфармацыю 

Змест права на інфармацыю. Структура права на інфармацыю. Прававыя 

гарантыі рэалізацыі права на інфармацыю. Прававыя адносіны, якія ўзнікаюць 

пры рэалізацыі права на інфармацыю. Міжнародныя прававыя гарантыі 

рэалізацыі права на інфармацыю. Арганізацыйна-тэхналагічныя ўмовы 

рэалізацыі права на інфармацыю. Абмежаванні права на інфармацыю. Свабода 

доступу да інфармацыі.  

Тэма 7. Прававыя рэжымы ў інфармацыйным праве 

Сутнасць і змест паняцця прававога рэжыму. Прававы рэжым 

інфармацыі. Агульнадаступная інфармацыя. Інфармацыя абмежаванага 

доступу. Дакументаваная інфармацыя. Прававы рэжым інфармацыйных 

рэсурсаў. 
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РАЗДЗЕЛ 2. АСАБЛІВАЯ ЧАСТКА  

Тэма 8. Дакументаваная інфармацыя 

Дакументаванне інфармацыі. Паняцце і віды дакументаванай інфармацыі. 

Дакументаваная інфармацыя ў структуры інфармацыйных рэсурсаў грамадства. 

Дакументы ў праве і кіраванне. Прававое рэгуляванне кіравання інфармацыяй і 

дакументацыяй. Прававыя праблемы электроннага дакументу і 

дакументазвароту. Стварэнне, захоўванне, выкарыстанне дакументаў.   

Тэма 9. Прававое рэгуляванне інфармацыйных адносін у галіне 

архіўнай справы і архіваў.  

Паняцце і віды архіваў. Нацыянальны архіўны фонд Рэспублікі Беларусь. 

Дзяржаўнае кіраванне ў галіне архіўнай справы. Міжнароднае прававое 

рэгуляванне ў галіне архіўнай справы, міжнароднае архіўнае супрацоўніцтва. 

Прававое рэгуляванне доступу да архіўных дакументаў і выкарыстання 

архіўнай інфармацыі.  

Тэма 10. Прававое рэгуляванне інфармацыйных адносін у галіне 

бібліятэчнай справы  

Паянцце бібліятэкі. Дзяржаўнае кіраванне ў галіне бібліятэчнай справы. 

Віды бібліятэк, арганізацыя іх дзейнасці. Узаемадзеянне бібліятэк. Права на 

бібліятэчнае, інфармацыйнае і даведачна-бібліяграфічнае  абслугоўванне і 

бібліятэчную дзейнасць. Абавязковы бесплатны экземпляр дакумента. 

Міжнароднае бібліятэчнае супрацоўніцтва.  

Тэма 11. Прававое рэгуляванне інфармацыйных тэхналогій і 

інфармацыйных сістэм  

Паняцце і віды інфармацыйных тэхналогій і інфармацыйных сістэм. 

Прававое рэгуляванне і дзяржаўная палітыка ў галіне стварэння, выкарыстання 

і абароны інфармацыйных тэхналогій і інфармацыйных сістэм. Дзяржаўная 

рэгістрацыя інфармацыйных сістэм. 

Тэма 12. Прававое рэгуляванне адносін у галіне сувязі і 

тэлекамунікацый. Радыѐэлектронная інфармацыя  

Прававое рэгуляванне адносін у галіне распрацоўкі, стварэння і 

выкарыстання сродкаў сувязі і радыѐтэлекамунікацый.  

Дзяржаўнае рэгуляванне і кіраванне ў галіне паштовай сувязі. Аказанне 

паслуг паштовай сувязі. Арганізацыйныя і эканамічныя асновы дзейнасці ў 

галіне паштовай сувязі.  

Дзяржаўнае рэгуляванне і кіраванне ў галіне электрасувязі. 

Выкарыстанне радыѐчастотнага спектра. Сеткі электрасувязі. Правы і абавязкі 

аператараў электрасувязі і карыстальнікаў паслуг электрасувязі. Парадак 

аказання паслуг электрасувязі. 

Міжнароднае прававое рэгуляванне адносін у галіне сувязі і 

тэлекамунікацый. 

Паняцце, віды і асаблівасці прававога рэгулявання радыѐэлектроннай 

інфармацыі. 
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Тэма 13. Прававыя праблемы глабальнай сеткі інтэрнэт   

Інтэрнэт як тэхналагічная рэальнасць і сацыяльны феномен. Інтэрнэт як 

самастойны аб’ект прававога рэгулявання. Праблемы юрысдыкцый і 

тэрміналагічнага апарату. 

Асаблівасці прававога рэгулявання адносін, якія ўзнікаюць пры 

выкарыстанні глабальных інфармацыйных сетак. 

Прававыя сродкі забеспячэння інфармацыйнай бяспекі пры выкарыстанні 

інтэрнэт. Забеспячэнне правоў і гарантый, звязаных з інтэлектуальнай 

уласнасцю, пры выкарыстанні інтэрнэт. 

Дзяржаўная палітыка ў галіне інтэрнэт. 

Тэма 14. Прававое рэгуляванне масавай інфармацыі   

Паняцце і віды масавай інфармацыі. Прававыя гарантыі свабоды масавай 

інфармацыі. Прававое рэгуляванне стварэння сродкаў масавай інфармацыі 

(СМІ). Віды, формы арганізацыі і дзейнасці СМІ. Асаблівасці прававога 

рэгулявання дзейнасці друкаванаых, тэлевезійных і радыѐвяшчальных СМІ. 

Прававы статус суб’ектаў прававых адносін у сферы масавай інфармацыі. 

Міжнароднае супрацоўніцтва і замежны досвед у сферы масавай інфармацыі. 

Адказнасць у сферы масавай інфармацыі 

Прававое рэгуляванне рэкламы і рэкламнай дзейнасці. Агульныя 

патрабаванні да рэкламы. Рэклама ў СМІ. Асаблівасці прававога рэгулявання 

рэкламы асобных відаў прадуктаў і паслуг.  

Прававое рэгуляванне інфармацыйных адносін, якія ўзнікаюць пры 

падрыхтоўцы і правядзенні выбараў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, выбараў і 

адклікання дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага схода Рэспублікі 

Беларусь, членаў Савета Рэспублікі Нацыянальнага схода Рэспублікі Беларусь, 

дэпутатаў мясцовых Саветаў дэпутатаў Рэспублікі Беларусь, а таксама пры 

падрыхтоўцы і правядзенні рэферэндуму (народнага галасавання). 

Прававое рэгуляванне дзяжаўнай статыстычнай інфармацыі. 

Тэма 15. Прававое рэгуляванне інфарматызацыі. “Электронны ўрад”  

Інфарматызацыя як мэтанакіраваная дзейнасць. Дзяржаўнае рэгуляванне і 

кіраванне ў галіне інфарматызацыі. Стратэгія развіця інфармацыйнага 

грамадства ў Рэспубліцы Беларусь. Інфарматызацыя дзяржаўнага кіравання. 

Пабудова ―электроннага  ўрада‖. Інфарматызацыя галін эканомікі і 

невытворчай сферы.  

Тэма 16. Прававая інфарматызацыя   

Уласцівасці і асаблівасці прававой інфармацыі. Дзяржаўная палітыка ў 

сферы прававой інфарматызацыі. Дзяржаўная сістэма прававой інфармацыі 

Рэспублікі Беларусь. Інфармацыйна-даведачныя прававыя сістэмы. 

Міжнароднае супрацоўніцтва ў сферы прававой інфармацыі.  

Тэма 17. Прававыя праблемы інфармацыйнай бяспекі  

Паняцце інфармацыйнай бяспекі. Пагрозы інфармацыйнай бяспецы. 

Інфармацыная бспека ў сістэме нацыянальнай бяспекі краіны. Прававая ахова 
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інтарэсаў асобы, грамадства, дзяржавы ў інфармацыйнай сферы. Міжнароднае 

прававое супрацоўніцтва ў галіне інфармацыйнай бяспекі. Замежны досвед 

дзяржаўнага рэгулявання ў галіне інфармацыйнай бяспекі. Дзяржаўнае 

рэгуляванне і кіраванне ў галіне інфармацыйнай бяспекі. Інфармацыя як аснова 

прыняцця кіраўніцкага рашэння. Роля інфармацыі ў аўтаматызаваных сістэмах. 

Прававое рэгуляванне адносін, звязаных з дзяржаўнымі сакрэтамі. 

Прававое рэгуляванне адносін, звязаных з камерцыйнай таямніцай. Сістэма 

прафесійных таямніц. 

Тэма 18. Прававое рэгуляванне персанальных даных  

Інстытут персанальных даных. Падыходы да класіфікацыі персанальных 

даных. Прававыя гарантыі недатыкальнасці прыватнага жыцця асобы. Ахова 

персанальных даных і свабода інфармацыі. Прававы рэжым персанальных 

даных. Прававы суб’екта персанальных даных. Правы і абавязкі аператара 

персанальных даных. Інстытут упаўнаважанага органа па ахове правоў 

суб’ектаў персанальных даных. Адміністрацыйна-прававыя механізмы абароны 

персанальных даных. Міжнароднае прававое рэгуляванне персанальных даных. 

Замежны досвед прававога рэгулявання персанальных даных. Прававое 

рэгуляванне ўліку грамадзян. Прававыя праблемы персанальных даных 

юрыдычных асоб. 

Тэма 19. Адказнасць у інфармацыйным праве  

Паняцце адказнасці ў інфармацыйным праве. Віды і асаблівасці 

правапарушэнняў у інфармацыйнай сферы. Грамадзянска-прававая адказнасць. 

Дысцыплінарная адказнасць. Адміністрацыйная адказнасць. Крымінальная 

адказнасць. Канстытуцыйна-прававая адказнасць. Міжнародна-прававая 

адказнасць. 
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4. ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 

КРЫНІЦЫ І ЛІТАРАТУРА 

Асноўныя крыніцы 

1. Всеобщая декларация прав человека: [Принята и провозглашена 

резолюцией 217 А(ІІІ) Генер. Ассамблеи ООН от 10 дек. 1948 г.] / Худож. 

И.Липский. – Минск: Представительство ООН в Респ. Беларусь, 1998. – 48 с. 

2. Государственная программа информатизации Республики Беларусь на 

2003 – 2005 годы и на перспективу до 2010 года "Электронная Беларусь": утв. 

Постановлением Совета Министров Респ. Беларусь, 27 дек. 2002 г., № 1819: в 

ред. от 25 янв. 2010 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология Проф 

[Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – Минск, 2010. 

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 

7 дек. 1998 г., № 218-З: в ред. от 28 дек. 2009 г. // Консультант Плюс: Беларусь. -

Технология Проф [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". – Минск, 2010. 

4. Единый правовой классификатор Республики Беларусь: утв. Указом 

Президента Респ. Беларусь, 4 янв. 1999 г., № 1: в ред. от 18 июня 2009 г. // 
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КРЫТЭРЫІ АЦЭНКІ ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 

 

Ацэнка вынікаў вучэбнай дзейнасці ажыццяўляецца ў адпаведнасці з 

крытэрыямі ацэнкі ведаў і кампетэнцый студэнтаў па дзесяцібальнай шкале.  

10 (дзесяць) балаў:  

Сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах вучэбнай 

праграмы, а таксама па некаторых асноўных пытаннях, якія выходзяць за яе 

межы; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьменнае і лагічнае выкладанне 

матэрыялу, уменне рабіць абгрунтаваныя высновы і абагульненні; бездакорнае 

валоданне інструментарыем інфармацыйнага права, уменне эфектыўна 

выкарыстоўваць яго ў вырашэнні навуковых і прафесійных задач; здольнасць 

самастойна і творча выконваць складаныя нестандартныя заданні ў рамках 

вучэбнай праграмы; поўнае і глыбокае засваенне зместу асноўнай і дадатковай 

літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпліны; уменне 

арыентавацца ў асноўных тэорыях і напрамках інфармацыйнага права і 

аналізаваць іх, выкарыстоўваць навуковыя дасягненні, звязаныя з іншымі 

дысцыплінамі; творчая самастойная праца на семінарскіх занятках, актыўны 

творчы ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень выканання заданняў.  

9 (дзевяць) балаў:  

Сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх пастаўленых пытаннях 

у аб'ѐме вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьменнае 

і лагічнае выкладанне адказу на пытанні, уменне рабіць абгрунтаваныя 

высновы і абагульненні; валоданне інструментарыем інфармацыйнага права, 

уменне эфектыўна выкарыстоўваць яго ў вырашэнні навуковых і прафесійных 

задач; здольнасць самастойна і творча выконваць складаныя нестандартныя 

заданні ў рамках вучэбнай праграмы; поўнае засваенне зместу асноўнай і 

дадатковай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпліны; 

уменне арыентавацца ў сутнасці асноўных тэорый і кірункаў інфармацыйнага 

права і аналізаваць іх; актыўная самастойная праца на семінарскіх занятках, 

сістэматычны ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень выканання 

заданняў.  

8 (восем) балаў:  

Сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх пастаўленых пытаннях 

у аб'ѐме вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьменнае 

і лагічнае выкладанне матэрыялу, уменне рабіць абгрунтаваныя высновы і 

абагульненні; валоданне інструментарыем інфармацыйнага права, уменне 

выкарыстоўваць яго ў вырашэнні навуковых і прафесійных задач; здольнасць 

самастойна выконваць складаныя заданні ў рамках вучэбнай праграмы; 

засваенне зместу асноўнай і дадатковай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай 

праграмай дысцыпліны; уменне арыентавацца ў сутнасці асноўных тэорый і 

кірункаў інфармацыйнага права і аналізаваць іх; актыўная самастойная праца 

на семінарскіх занятках, сістэматычны ўдзел у групавых абмеркаваннях, высокі 

ўзровень выканання заданняў .  
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7 (сем) балаў:  

Сістэматызаваныя, глыбокія і поўныя веды па ўсіх раздзелах вучэбнай 

праграмы; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, пісьменнае, лагічнае 

выкладанне матэрыялу, уменне рабіць абгрунтаваныя высновы і абагульненні; 

валоданне інструментарыем інфармацыйнага права, уменне выкарыстоўваць 

яго ў пастаноўцы і вырашэнні навуковых і прафесійных задач; свабоднае 

выкананне тыпавых заданняў ў рамках вучэбнай праграмы; засваенне зместу 

асноўнай і дадатковай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай 

дысцыпліны; уменне арыентавацца ў сутнасці асноўных тэорый і кірункаў 

дакментазнаўства і даваць ім аналітычную ацэнку; актыўная самастойная праца 

на семінарскіх занятках, удзел у групавых абмеркаваннях, высокі ўзровень 

выканання заданняў.  

6 (шэсць) балаў:  

Дастаткова поўныя і сістэматызаваныя веды ў аб'ѐме вучэбнай праграмы; 

выкарыстанне неабходнай навуковай і спецыяльнай тэрміналогіі, пісьменнае і 

лагічнае выкладанне матэрыялу, уменне абагульняць і рабіць абгрунтаваныя 

высновы; валоданне інструментарыем інфармацыйнага права, уменне яго 

выкарыстоўваць пры вырашэнні вучэбных і прафесійных задач; здольнасць 

самастойна выконваць тыпавыя заданні ў рамках вучэбнай праграмы; засваенне 

зместу асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпліны; 

уменне арыентавацца ў сутнасці базавых тэорый і кірункаў інфармацыйнага 

права і даваць ім параўнальную ацэнку; самастойная праца на семінасркіх 

занятках, перыядычны ўдзел у групавых абмеркаваннях, дастатковы ўзровень 

выканання заданняў.  

5 (пяць) балаў:  

Дастатковыя веды ў аб'ѐме вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай 

тэрміналогіі, пісьменнае і лагічнае выкладанне матэрыялу, уменне рабіць 

высновы; валоданне інструментарыем і матэрыялам інфармацыйнага права, 

уменне яго выкарыстоўваць у вырашэнні вучэбных і прафесійных задач; 

здольнасць самастойна выконваць тыпавыя заданні ў рамках вучэбнай 

праграмы; засваенне зместу асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай 

праграмай дысцыпліны; уменне арыентавацца ў сутнасці базавых тэорый і 

кірункаў інфармацыйнага права і даваць ім параўнальную ацэнку; уменне 

самастойна працаваць на семінарскіх занятках, фрагментарны ўдзел у групавых 

абмеркаваннях, здавальняючы ўзровень выканання заданняў.  

4 (чатыры) балы – залічана:  

Дастатковы аб'ѐм ведаў у рамках інфармацыйнага права; засваенне зместу 

асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпліны; 

выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, лагічнае выкладанне матэрыялу, уменне 

рабіць высновы без істотных памылак; валоданне інструментарыем і 

матэрыялам інфармацыйнага права, уменне яго выкарыстоўваць пры выкананні 

тыпавых заданняў; уменне выконваць тыпавыя заданні пад кіраўніцтвам 

выкладчыка; уменне арыентавацца ў сутнасці асноўных тэорый і кірункаў 
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інфармацыйнага права і даваць ім ацэнку; здавальняючы ўзровень выканання 

заданняў.  

3 (тры) балы – незалічана:  

Недастаткова поўны аб'ѐм ведаў у рамках інфармацыйнага права; веданне 

зместу часткі асноўнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай 

дысцыпліны; выкарыстанне навуковай тэрміналогіі, выкладанне матэрыялу з 

істотнымі фактычнымі і лагічнымі памылкамі; слабое валоданне 

інструментарыем і матэрыялам інфармацыйнага права; няўменне выконваць 

тыпавыя заданні; няўменне арыентавацца ў сутнасці асноўных тэорый і 

кірункаў інфармацыйнага права дысцыпліны; пасіўнасць на семінарскіх 

занятках, нізкі ўзровень культуры выканання і афармлення заданняў.  

2 (два) балы – незалічана:  

Фрагментарныя веды ў рамках інфармацыйнага права; веды зместу 

асобнай літаратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпліны; 

няўменне выкарыстаць навуковую тэрміналогію інфармацыйнага права, 

наяўнасць у адказе грубых лагічных і фактычных памылак; пасіўнасць на 

семінарскіх занятках; нізкі ўзровень культуры выканання і афармлення 

заданняў.  

1 (адзін) бал – незалічана:  

Адсутнасць ведаў і кампетэнцый ў рамках адукацыйнага стандарту ці 

адмова ад адказу.  

ПЕРАЛІК РЭКАМЕНДАВАНЫХ СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ 

 

Асноўным сродкам дыягностыкі засваення ведаў і авалодання 

неабходнымі ўменнямі і навыкамі па дысцыпліне ―Інфармацыйнае права‖ 

з'яўляецца праверка заданняў разнастайнага тыпу (рэпрадуктыўных, 

рэканструктыўных, варыятыўных), што выконваюцца ў рамках гадзін, якія 

адводзяцца на семінарскія (практычныя) заняткі, кантрольныя работы, 

камп'ютэрнае тэсціраванне. Рэкамендуецца выкарыстоўваць і электроннае 

партфоліо студэнта як сродак развіцця творчай актыўнасці і аб'ектыўнай ацэнкі 

дзейнасці студэнта. Сярод рэкамендаваных відаў заняткаў неабходна асобна 

вылучыць складанне і вырашэнне практыкаарыентаваных задач, 

рэферыраванне і рэцэнзаванне спецыялізаваных прац. 

Для дыягностыкі могуць выкарыстоўвацца кансультацыя, сумоўе, 

пісьмовая праца (рэферат, эсэ), франтальнае апытанне на лекцыях і іншыя 

формы кантролю. 
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