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1 Назва 
спецыялізаванага 
модуля 
(дысцыпліны) па 
выбары студэнта 

 

Права ў сучасным грамадстве 

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

імя па бацьку 
лектара 

 

Назаранка Арцём Міхайлавіч 
Старшы выкладчык кафедры 
крыніцазнаўства 

 

 

6 Мэты 
спецыялізаванага 
модуля па выбары 
студэнта 

 

Фарміраванне ў студэнтаў цэласнага ўяўлення аб 
праве як агульна-сацыяльным рэгулятары
грамадскіх адносін і заканамернасцях 
функцыянавання права ў сучасным грамадстве, аб
канстытуцыйна-прававых нормах і інстытутах, 
канстытуцыйным ладзе Беларусі, парадку
фарміравання і функцыянавання органаў
дзяржаўнай улады, прававым статусе чалавека і 
грамадзяніна; фарміраванне ў студэнтаў
разумення сутнасці права; фарміраванне базавых
прававых кампетэнцый для іх ужывання ў 
паўсядзённай, прафесійнай, даследчыцкай
дзейнасці. 

7 Прэрэквізты 
 

Все специальности / Паліталогія 
8  

Змест 
спецыялізаванага 
модуля па выбары 
студэнта 

 

Паняцце, прыкметы, сацыяльнае прызначэнне, 
функцыі і прынцыпы права; прававыя адносіны і 
прававыя нормы; крыніцы права; сістэма і 
структура права; прававыя сістэмы сучаснасці; 
нацыянальнае і міжнароднае права; прававая
дзяржава і правы чалавека; правасвядомасць і 
прававая культура; Канстытуцыя Рэспублікі 
Беларусь -  аснова прававой сістэмы беларускага
грамадства. Канстытуцыйны лад; сістэма органаў
улады ў Рэспубліцы Беларусь; выбарчаясістэма, 
рэферэндум; права ўласнасці; інстытуцыя нальныя
асновы ЕС у сферы юстыцыі і правоў чалавека; 
права ва ўмовах інфармацыйнага грамадства; 
адказнасць у праве. 

9 Рэкамендаваная 
літаратура 

 

1. Василевич, Г.А. Белорусское государство на 
рубеже веков / Г.А. Василевич. Минск, 2006.  
2. Основы права: учебник / Г.А. Василевич [и 
др.]; под общ. ред. Г.Б. Шишко. Минск: 
Амалфея, 2009. 
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3. Сільчанка, М.У. Агульнаятэорыя права / М.У. 
Сільчанка. Гродна, 2008. 
4. Сільчанка М.У. Паходжаннедзяржавы і права: 
вучэб. дап. Мінск, 2005. 
5. Социальная антропология права 
современного общества / под ред. 
И.Л. Честнова. СПб., 2006. 
6. Этнічныя меншасці ў Еўрапейскім Саюзе: 
асноўныя прававыякрыніцы :дапаможнік / Нав. 
рэд., склад., перакл. С.А. Захаркевіч, А.М. 
Назаранка; рэдкал.: А.Г.Каханоўскі (гал.рэд.) [і 
інш.]. Мінск : Выдав. цэнтр БДУ, 2017. 295 c. 

 

10 Метады 
выкладання 

Праблемны, даследчы, 
рэпрадуктыўны. 

 

11 Мова навучання Беларуская. 
12 Патрабаванні 

 

ВыкананнеКСР; падрыхтоўка творчай 
працы;заліковыя пытанні. 
Адзнака на заліку выстаўляецца з улікам: 
25 % - выкананне творчага задання (даклад), 15 % 
- выкананне рэферата манаграфіі, 10 % – работа 
на семінарах і тэсціраванне; 
50 % - вусны адказ на заліку. 

 

 


