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Г РА М А Д А З Н АЎС Т В А

Г Л А В А  1

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.	Вучэбная	праграма	па	вучэбным	прадмеце	«Грамадазнаўст-
ва»	 (далей	—	 вучэбная	 праграма)	 прызначана	 для	 вывучэння	 на	
базавым	узроўні	вучэбнага	прадмета	«Грамадазнаўства»	ў	XI	кла-
се	 ўстаноў	 адукацыі,	 якія	 рэалізуюць	 адукацыйныя	 праграмы	
агульнай	 сярэдняй	адукацыі.

2.	 Дадзеная	 вучэбная	 праграма	 разлічана	 на	 35	 гадзін	 (1	 га-
дзіна	на	тыдзень).	Пры	планаванні	адукацыйнага	працэсу	настаўнік	
можа	змяняць	паслядоўнасць	вывучэння	асобных	пытанняў	унутры	
раздзела.	 Рэзервовы	 час	 на	 вывучэнне	 вучэбнага	 прадмета	 «Гра-
мадазнаўства»	 (5	гадзін),	прадугледжаны	дадзенай	вучэбнай	пра-
грамай,	 рэкамендуецца	 выкарыстоўваць	 для	 адпрацоўкі	 ведаў	 і	
ўменняў	вучняў	па	найбольш	складаных	пытаннях,	падагульнен-
ня	і	сістэматызацыі	ведаў	вучняў,	абароны	праектаў,	правядзення	
тэматычнага	 і	 выніковага	 кантролю	 засваення	 зместу	 вучэбнага	
прадмета	«Грамадазнаўства».

Дадзенай	 вучэбнай	 праграмай	 прадугледжваецца	 засваенне	
вучнямі	абавязковага	мінімуму	зместу	грамадазнаўчай	адукацыі.	
Дадзеная	вучэбная	праграма	накіравана	на	 засваенне	 сістэмы	са-
цыяльна-гуманітарных	ведаў	пра	чалавека,	грамадства	і	дзяржаву	
ў	разнастайнасці	іх	узаемасувязей	і	ўзаемаадносін,	вопыту	творчай	
дзейнасці	і	эмацыянальна-каштоўнасных	адносін,	неабход	ных	для	
паспяховай	жыццядзейнасці	 чалавека	ў	 сучасным	свеце.

3.	Мэта	 вывучэння	 вучэбнага	прадмета	 «Грамадазнаўства»	—
станаўленне	 адказнай	 і	 творчай	 асобы	 з	 развітой	 свядомасцю,	
крытычным	мысленнем,	здольнай	на	аснове	асэнсавання	культур-
на-гістарычнага	 вопыту,	 базавых	 каштоўнасцей	 нацыянальнай	 і	
сусветнай	 культуры,	 праблем	 развіцця	 сучаснай	 цывілізацыі	 і	
асноўных	тэндэнцый	развіцця	грамадства	вызначыць	шляхі	кан-
структыўнай	самарэалізацыі,	актыўна	ўключыцца	ў	прадуктыўную	
стваральную	дзейнасць.
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4.	Задачы	 вывучэння	вучэбнага	прадмета	«Грамадазнаўства»:
zz авалоданне	вучнямі	асновамі	тэарэтычных	ведаў	аб	падыхо-
дах	 да	 вывучэння	 грамадства,	 цывілізацыі	 як	 культурна-	
гістарычным	 працэсе,	 глабалізацыі	 і	 ўстойлівым	 развіцці,	
месцы	Беларусі	 ў	 сусветным	 супольніцтве	 і	 сістэме	міжна-
родных	адносін,	знешняй	і	ўнутранай	палітыцы	беларускай	
дзяржавы,	прававой	сістэме	Рэспублікі	Беларусь;
zz фарміраванне	грамадзянскай	самасвядомасці,	патрыятызму	
і	 адказнай	 сацыяльнай	 пазіцыі,	 вопыту	 канструктыўных	
зносін,	узаемаразумення	і	супрацоўніцтва;
zz развіццё	 ўменняў	 самааналізу,	 самаацэнкі;	 падахвочванне	
да	 	 самаўдасканалення,	 	 павышэння	 	 агульнакультурнага		
ўзроўню.

5.	Базавы	ўзровень	навучання	грамадазнаўству	прадугледжвае	
значную	практычную	арыентаванасць	атрыманых	ведаў.	Асаблівая	
ўвага	 павінна	 надавацца	 ўдасканаленню	 спосабаў	 вучэбнай	 дзей-
насці,	 неабходных	 для	 далейшага	 самастойнага	 выкарыстання	
грамадазнаўчых	 ведаў	 пры	 аналізе	 сучаснай	 сацыяльнай	 рэчаіс-
насці.	 Пры	 вывучэнні	 вучэбнага	 прадмета	 «Грамадазнаўства»	 на	
базавым	 узроўні	 рэкамендуецца	 арганізоўваць	 рашэнне	 вучэб-
на-пазнавальных	 і	 практычных	 задач	 з	 выкарыстаннем	 розных	
крыніц	сацыяльна-гуманітарнай	інфармацыі,	прымяняць	метады,	
якія	 дазваляюць	 звязаць	 вучэбны	 матэрыял,	што	 вывучаецца,	 з	
аса	бі	стым	 сацыяльным	 вопытам	 і	 ўяўленнямі,	 якія	 склаліся	 ў	
вучняў,	пра	сацыяльнае	жыццё	(дыскусія,	дзелавая	гульня,	метад	
праектаў,	кейс-метад	 і	 інш.).

Асаблівай	увагі	патрабуе	выкарыстанне	ў	адукацыйным	працэсе	
інфармацыйна-камунікацыйных	тэхналогій	і	праектных	методык,	
пры	гэтым	важна	разумець	іх	адукацыйныя	магчымасці	і	выразна	
ўсведамляць	 межы	 іх	 прымянення,	 умець	 арганічна	 спалучаць	
гэтыя	 тэхналогіі	 з	 традыцыйнымі	методыкамі.

Пры	 вывучэнні	 вучэбнага	 прадмета	 «Грамадазнаўства»	 неаб-
ходна	абапірацца	на	веды	вучняў	па	 іншых	вучэбных	прадметах:	
«Сусветная	 гісторыя»,	 «Гісторыя	Беларусі»,	 «Геаграфія»,	 «Бела-
руская	 літаратура»,	 «Русская	 литература»	 і	 інш.	 З	 гэтай	 мэтай	
рэкамендуецца	прапаноўваць	вучням	канкрэтызаваць	тэарэтычныя	
палажэнні,	 якія	 вывучаюцца,	 гістарычнымі	 фактамі,	 літаратур-
ны	мі	 вобразамі,	 статыстычнымі	 данымі.	 У	 працэсе	 навучання		
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гра	мадазнаўству	 рэкамендуецца	 выкарыстоўваць	 увесь	 пералік	
кампанентаў	 вучэбна-метадычнага	 комплексу	 па	 вучэбным	прад-
меце	«Грамадазнаўства»,	рэкамендаваных	Міністэрствам	адукацыі	
Рэс	публікі	Беларусь.

Акрамя	 вучэбнага	 дапаможніка,	 рэкамендуецца	 выкарыстоў-
ваць	нарматыўныя	прававыя	акты	беларускай	дзяржавы,	наву	кова-
папулярную	 і	 публіцыстычную	 літаратуру,	 матэрыялы	 элект-
ронных	 і	 друкаваных	 сродкаў	масавай	 інфармацыі.

У	вучэбным	кабінеце	грамадазнаўства	мэтазгодна	мець	тэксты	
Канстытуцыі	Рэспублікі	Беларусь,	найважнейшых	міжнародных	
прававых	 дакументаў,	 заканадаўчых	 актаў	 Рэспублікі	 Беларусь;	
тэматычныя	табліцы	 і	 іншыя	 сродкі	нагляднасці.

6.	Кантроль,	або	праверка	вынікаў	вучэбнай	дзейнасці	вучняў,	
з’яўляецца	 абавязковым	кампанентам	адукацыйнага	працэсу.

Патрабаванні	 да	 вынікаў	 засваення	 вучнямі	 зместу	 адукацыі	
па	 вучэбным	 прадмеце	 «Грамадазнаўства»	 з’яўляюцца	 крытэры-
яльнай	 асновай	для	 ацэнкі	 вынікаў	 вучэбнай	дзейнасці	 вучняў.

Навучанне	грамадазнаўству	на	ўзроўні	агульнай	сярэдняй	аду-
кацыі	 ажыццяўляецца	 на	 аснове	 кампетэнтнаснага	 падыходу	 да	
падрыхтоўкі	вучня.	Кампетэнтнасць	—	інтэграцыйная	ўласцівасць	
асобы,	што	сфарміравана	на	аснове	ведаў,	уменняў,	навыкаў,	якія	
набываюцца	 ў	 адукацыйным	 працэсе	 і	 практычнай	 дзейнасці,	
каштоўнасных	адносін,	спосабаў	дзейнасці	і	забяспечвае	здольнасць	
чалавека	эфектыўна	ажыццяўляць	пэўны	від	дзейнасці.	У	адносі-
нах	да	адукацыйнага	працэсу	кампетэнцыі	ўяўляюць	сабой	патра-
баванні	 да	 падрыхтоўкі	 вучняў,	 якія	 аб’ектыўна	 і	 сацыяльна	
зада	юцца,	і	прадстаўлены	пералікам	прадметных,	метапрадметных	
і	асобасных	вынікаў	навучання	грамадазнаўству.	Неабходна	мець	
на	ўвазе,	што	асобасныя	вынікі	засваення	зместу	дадзенай	вучэб-
най	праграмы,	звязаныя	з	асобаснымі	якасцямі	і	светапогляднымі	
ўстаноўкамі	вучняў,	вызначаны	як	прагназуемыя	і	не	падляга	юць	
прамежкавай	 і	 выніковай	праверцы.

Асобасныя вынікі	адлюстроўваюць	асаблівасці	развіцця	асобы	
вучня	XI	класа	 і	 выяўляюцца	ў	 тым,	што	 ён:

zz праяўляе	імкненне	да	фарміравання	маральных	каштоўна	с-
ных	арыентацый	і	выкарыстоўвае	іх	у	сваёй	дзейнасці;
zz валодае	нацыянальнай	самасвядомасцю,	пачуццём	патрыя	тызму;
zz прымае	каштоўнасці	сямейнага	жыцця	і	выказвае	адказнасць	
за	сям’ю;
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zz дэманструе	сацыяльна	актыўныя	і	адказныя	паводзіны;	ус-
ве	дамляе	 і	 кіруецца	 ў	 сваёй	 дзейнасці	 канстытуцыйнымі	
правамі	і	абавязкамі;	
zz праяўляе	талерантнасць,	гатоўнасць	і	здольнасць	да	ўзаема-
разумення,	 дыялогу	 і	 супрацоўніцтва;	 кіруецца	 ў	 сваіх	 па	-	
водзінах	 прынятымі	 ў	 грамадстве	 маральнымі	 нормамі	 і	
агульначалавечымі	каштоўнасцямі;
zz дэманструе	эстэтычнае	стаўленне	да	свету,	усіх	сфер	жыцця-
дзейнасці	грамадства;
zz адчувае	патрэбнасць	у	 самарэалізацыі	 і	 самаўдасканаленні;	
праяўляе	эмацыянальную	сталасць;
zz гатовы	 да	 працоўнай	 дзейнасці,	 бесперапыннай	 адукацыі	 і	
прафесійнага	самавызначэння	на	аснове	ведання	і	ўліку	сваіх	
магчымасцей,	здольнасцей	і	інтарэсаў;
zz умее	рацыянальна	арганізоўваць	свой	сацыякультурны	воль-
ны	час	з	мэтай	асобаснага	самаразвіцця.

Навучанне	вучэбнаму	прадмету	«Грамадазнаўства»	ў	XI	класе	
павінна	спрыяць	фарміраванню	метапрадметных вынікаў,	якія	
вы	яўляюцца	ў	 тым,	што	 вучань:

zz ажыццяўляе	 вучэбную	 дзейнасць	 на	 аснове	 сфарміраваных	
агульнавучэбных	уменняў	і	навыкаў;	устанаўлівае	міжпрад-
метныя	сувязі;
zz валодае	лагічнымі	аперацыямі	параўнання,	аналізу,	сінтэзу,	
падагульнення,	 класіфікацыі	 па	 рода-відавых	 прыметах,	
устанаўлення	аналогій	і	прычынна-выніковых	сувязей	паміж	
фактамі	 і	 з’явамі,	 вызначэння	 паняццяў,	мадэлявання,	 до-
казу	і	абвяржэння;
zz мае	цэласнае	ўяўленне	пра	навуковую	карціну	свету,	разумее	
прычынна-выніковыя	сувязі	паміж	рознымі	яе	кампанентамі;
zz умее	інтэграваць	веды	з	розных	прадметных	галін	для	рашэн-
ня	 практычных	 задач;	 здольны	 ўспрымаць	 і	 тлумачыць	 на	
аснове	атрыманых	ведаў	і	вопыту	з’явы	і	падзеі	паўсядзённага	
жыцця,	 якія	 адбываюцца;	 умее	 выкарыстоўваць	 у	 сацы-
яльнай	практыцы	набытыя	навуковыя	веды;
zz умее	 арганізоўваць	 і	 ўзаемадзейнічаць	 у	 розных	 відах	 су-
меснай	вучэбна-пазнавальнай	дзейнасці,	весці	дыялог,	выра-
шаць	 праблемныя	 сітуацыі;	 прытрымліваецца	 этычных	 і	
мараль	ных	норм	зносін	і	супрацоўніцтва;
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zz умее	 правільна,	 лаканічна	 і	 лагічна	 выказваць	 свой	 пункт	
погляду;	можа	аргументаваць	уласную	пазіцыю;	крытычна	
ставіцца	да	свайго	і	чужога	меркавання;
zz валодае	тэхналогіямі	пошуку,	адбору,	апрацоўкі,	 захоў	ван	-	
ня,	 перадачы	 інфармацыі,	 у	 тым	 ліку	 выкарыстоўвае	 ін-
фармацыйныя	камунікацыйныя	тэхналогіі	ў	адпаведнасці	з	
вучэбнымі	і	камунікацыйнымі	задачамі;	самастойна	арыен-
туецца	ў	розных	крыніцах	інфармацыі;	крытычна	ўспрымае	
інфармацыю,	 атрыманую	 з	 розных	 крыніц,	 пісьменна	 ін-
тэрпрэтуе	і	выкарыстоўвае	яе	ў	адукацыйных	і	агульнакуль-
турных	мэтах;
zz умее	вызначаць	мэты	свайго	навучання,	ставіць	 і	фармуля-
ваць	 новыя	 задачы	 ў	 вучэбна-пазнавальнай	 дзейнасці;	 вы-
каз	вае	 здольнасць	 да	 самакіравання	 вучэбнай	 дзейнасцю,	
рэфлексіі,	 самарэгуляцыі,	 самастойнага	 вызначэння	 прыя-
ры	тэтных	задач;
zz матываваны	 на	 стваральную	 дзейнасць;	 ажыццяўляе	 сама-
стойны	пошук	метадаў	рашэння	праблемных	задач	творчага	
і	 пошукавага	 характару,	 супярэчнасцей	 з	 выкарыстаннем	
розных	метадаў	пазнання.

Прадметныя вынікі	 засваення	 зместу	 вучэбнага	 прадмета	
«Грамадазнаўства»	ў	XI	класе	сфармуляваны	па	кожным	з	чатырох	
раздзелаў	 зместу	дадзенай	вучэбнай	праграмы.

Г Л А В А  2

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА. АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ  
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Уводзіны (1 гадзіна)

I. СТАНАЎЛЕННЕ ІНФАРМАЦЫЙНАЙ ЦЫВІЛІЗАЦЫІ (6 гадзін)

Прагрэс	 і	 рэгрэс	 у	 сацыяльным	развіцці.	 Грамадскі	прагрэс	 і	
яго	 крытэрыі.	 Выклікі	 і	 пагрозы	 для	 чалавецтва.	 Гуманізм	 як	
мера	 грамадскага	прагрэсу.

Ступені	грамадскага	развіцця.	Асноўныя	падыходы	да	разгля-
ду	 гісторыі	 грамадства.	 Фармацыйны	 падыход.	 Стадыяльны	 па	-	
дыход.	Тэхналагічны	падыход.
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Цывілізацыя	 як	 культурна-гістарычны	 працэс.	 Паняцце	 цы-
вілізацыі.	 Цывілізацыйны	 падыход	 да	 вывучэння	 грамадства.	
Характэрныя	рысы	 сучаснай	цывілізацыі.

Гарызонты	інфармацыйнага	грамадства.	Асноўныя	характарыс-
тыкі	інфармацыйнага	грамадства.	Інтэрнэт	як	глабальная	інфарма-
цыйная	сістэма.	Беларусь	у	 інфармацыйную	эпоху:	магчымасці	 і	
перспектывы	развіцця.

Глабалізацыя.	 Паняцце	 глабалізацыі.	 Супярэчлівы	 характар	
глабалізацыі.	Антыглабалізм.

Падагульненне па раздзеле I

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучнi	павiнны:
в	 е	 д	 а	 ц	 ь	 азначэнні	 асноўных	 паняццяў:	 глабалізацыя, гу

манізм, інфармацыйнае грамадства, навуковатэхнічны прагрэс, 
прагрэс, рэгрэс, цывілізацыя;

у	м	 е	ц	 ь:
z� распазнаваць	на	 аснове	прыведзеных	характарыстык	асноў-
ныя	падыходы	да	разгляду	гісторыі	грамадства,	ступені	раз-
віцця	 грамадства,	 цывілізацыі	 як	 устойлівага	 супольніцтва	
людзей;
z� характарызаваць	сучасныя	выклікі	і	пагрозы	для	чалавецтва,	
глабалізацыю	як	супярэчлівы	працэс,	гуманізм	як	меру	гра-
мадскага	прагрэсу,	асноўныя	рысы	сучаснай	інфармацыйнай	
цывілізацыі,	 прыметы	 постындустрыяльнага	 грамадства,	
перспектывы	 развіцця	Беларусі	 ва	 ўмовах	 інфармацыйнага	
грамадства,	 ролю	 навукова-тэхнічнага	 прагрэсу	 ў	 развіцці	
чалавецтва,	цывілізацыю	як	культурна-гістарычны	працэс;
z� тлумачыць	і	(або)	канкрэтызаваць	прыкладамі	антыглабалізм	
як	 сістэму	 поглядаў	 і	 сацыяльны	 рух,	 даіндустрыяльную,	
індустрыяльную	 і	 постындустрыяльную	 стадыі	 развіцця	
грамадства;	праяўленні	прагрэсу	і	рэгрэсу	ў	сучасным	свеце,	
асноўныя	 прыметы	 інфармацыйнага	 грамадства;	 фактары	
глабалізацыі;
z� даваць	ацэнку	вывучаным	грамадскім	з’явам	і	працэсам;	ар-
гументаваць	свой	пункт	гледжання	па	вывучаемых	пытаннях;
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z� прымяняць	 засвоеныя	 веды	 і	 ўменні	 пры	 рашэнні	 вучэбна-	
пазнавальных	і	практычных	задач.

II. БЕЛАРУСЬ У СУСВЕТНЫМ СУПОЛЬНІЦТВЕ (6 гадзін)

Сусветнае	 супольніцтва	 ў	 XXI	 ст.	 Фактары	 разнастайнасці	
сучаснага	свету.	Палітычныя	і	сацыяльна-эканамічныя	сістэмы	ў	
сучасным	свеце.	Міграцыйная	мабільнасць	 і	 яе	наступствы.

Устойлівае	 развіццё	—	 мадэль	 развіцця	 ХХI	 ст.	 Паняцце	
ўстойлівага	развіцця.	Напрамкі	ўстойлівага	развіцця.	Нацыяналь-
ная	 стратэгія	 ўстойлівага	развіцця	Рэспублікі	Беларусь.

Прававыя	асновы	міжнародных	адносін.	Асноўныя	прынцыпы	
міжнароднага	 права.	 Крыніцы	 і	 функцыі	 міжнароднага	 гумані-
тарнага	права.	Міжнародна-прававая	 адказнасць.

Геапалітычнае	становішча	і	нацыянальныя	інтарэсы	Рэспублікі	
Беларусь.	 Паняцце	 геапалітыкі.	 Геапалітычны	 статус	 Беларусі.	
Нацыянальныя	 інтарэсы	 і	 бяспека	Рэспублікі	Беларусь.

Рэспубліка	Беларусь	у	сістэме	міжнародных	адносін.	Паняцце	
і	віды	міжнародных	адносін.	Знешняя	палітыка	Рэспублікі	Бела-
русь.	Удзел	Беларусі	ў	міжнародных	арганізацыях.	Міжнароднае	
супрацоўніцтва.

Падагульненне па раздзеле II

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучнi	павiнны:
в	 е	 д	 а	ц	 ь:	
z� азначэнні	асноўных	паняццяў:	геапалітыка, інфармацыйная 
бяспека, міграцыйная мабільнасць, міжнароднае гуманітар
нае права, міжнародныя адносіны, нацыянальная бяспека, 
устойлівае развіццё;
z� міжнародныя	 арганізацыі	 і	 міждзяржаўныя	 аб’яднанні,	 у	
якія	ўваходзіць	Рэспубліка	Беларусь;

у	м	 е	ц	 ь:
z� распазнаваць	 на	 аснове	 прыведзеных	 характарыстык	 прын-
цыпы	міжнароднага	 гуманітарнага	 права,	мэты	 ўстойлівага	
развіцця;	
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z� характарызаваць	 віды	міжнародных	 адносін,	 геапалітычны	
статус	Беларусі,	міграцыйную	мабільнасць	 і	яе	наступствы;	
нацыянальна-дзяржаўныя	 інтарэсы	 Рэспублікі	 Беларусь,	
асноўныя	 сродкі	 міжнароднага	 супрацоўніцтва,	 прынцыпы	
і	 напрамкі	 знешняй	 палітыкі	 Рэспублікі	 Беларусь,	 ролю	
Беларусі	 ў	 рэалізацыі	 канцэпцыі	 ўстойлівага	 развіцця,	
функцыі	міжнароднага	гуманітарнага	права;	нацыянальную	
стратэгію	ўстойлівага	развіцця	Рэспублікі	Беларусь;
z� тлумачыць	і	(або)	канкрэтызаваць	прыкладамі	напрамкі	ўстой	-	
лівага	 развіцця,	 прынцыпы	 міжнароднага	 права,	 спосабы	
забеспячэння	інфармацыйнай	бяспекі	краіны,	фактары	разна-
стайнасці	сучаснага	свету;
z� даваць	ацэнку	вывучаным	грамадскім	з’явам	і	працэсам;	ар-
гументаваць	свой	пункт	гледжання	па	вывучаемых	пытаннях;
z� прымяняць	 засвоеныя	 веды	 і	 ўменні	 пры	 рашэнні	 вучэбна-	
пазнавальных	і	практычных	задач.

III. ПРАВАВАЯ СІСТЭМА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ (9 гадзін)

Канстытуцыйнае	 і	 выбарчае	 права.	 Права	 як	 сістэма	 норм.	
Месца	 Канстытуцыі	 ў	 прававой	 сістэме.	 Паняцце	 канстытуцый-
нага	права.	Выбарчая	сістэма	ў	Рэспубліцы	Беларусь.	Рэферэндумы	
ў	Рэспубліцы	Беларусь.

Асновы	грамадзянскага	права.	Паняцце	 грамадзянскага	пра-
ва.	 Суб’екты	 грамадзянска-прававых	 адносін.	 Грамадзянская	
праваздольнасць	 і	 дзеяздольнасць.

Асновы	сямейнага	права.	Паняцце	сямейнага	права.	Правы	 і	
абавязкі	мужа	 і	жонкі.	Правы	 і	 абавязкі	 бацькоў	 і	 дзяцей.

Асновы	працоўнага	права.	Паняцце	працоўнага	права.	Заклю-
чэнне	 працоўнага	 дагавора.	Бакі	 працоўнага	 дагавора.	 Спыненне	
працоўнага	 дагавора.

Асновы	адміністрацыйнага	права.	Паняцце	адміністрацыйна-
га	 права.	Адміністрацыйнае	 правапарушэнне.	Адміністрацыйная	
адказнасць.

Асновы	крымінальнага	права.	Паняцце	крымінальнага	права.	
Крымінальная	 адказнасць	 і	 пакаранне.	 Абставіны,	 якія	 выклю-
чаюць,	 змякчаюць	 і	 абцяжваюць	крымінальную	адказнасць.
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Органы	забеспячэння	законнасці	і	правапарадку	ў	Рэспубліцы	
Беларусь.	Сістэма	органаў	забеспячэння	законнасці	і	правапарад-
ку.	Судовая	 сістэма.	Праваахоўныя	органы.	Органы	юстыцыі.

Падагульненне па раздзеле III

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучнi	павiнны:
в	 е	 д	 а	 ц	 ь	 азначэнні	 асноўных	 паняццяў:	адміністрацыйнае 

права, адміністрацыйнае правапарушэнне, выбарчае права, гра
мадзянская дзеяздольнасць, грамадзянскае права, грамадзянская 
праваздольнасць, канстытуцыйнае права, крымінальнае права, 
пакаранне, працоўнае права, працоўны дагавор, сямейнае права;

у	м	 е	ц	 ь:
z� распазнаваць	на	 аснове	прыведзеных	характарыстык	 сферы	
прымянення	норм	 (грамадзянскага,	 працоўнага,	 сямейнага,	
выбарчага,	 крымінальнага)	 права,	 органы	 забеспячэння	 за-
коннасці	і	правапарадку	ў	Рэспубліцы	Беларусь;
z� характарызаваць	 віды	 рэферэндумаў;	 месца	Канстытуцыі	 ў	
прававой	 сістэме;	 абставіны,	 якія	 выключаюць,	 змякчаюць	
і	 абцяжваюць	 крымінальную	 адказнасць;	 асноўныя	 задачы	
органаў	 забеспячэння	 законнасці	 і	 правапарадку	Рэспублікі	
Беларусь;	асаблівасці	канстытуцыйнага	права	ў	сістэме	права	
Рэспублікі	Беларусь;	правы	і	абавязкі	работнікаў	і	наймаль-
нікаў;	 прававы	механізм	 заключэння	 і	 скасавання	шлюбу;	
прававы	механізм	працаўладкавання	і	спынення	працоўнага	
дагавора;	прыметы	адміністрацыйнага	правапарушэння;	пры	-	
меты,	 якія	 характарызуюць	 злачынства;	 прынцыпы	 і	 ас-
ноўныя	 стадыі	 выбарчага	 працэсу	 ў	 Рэспубліцы	 Беларусь;	
юрыдычныя	ўласцівасці	Канстытуцыі;
z� тлумачыць	 і	 (або)	 канкрэтызаваць	 прыкладамі	 віды	 адміні-
страцыйных	 спагнанняў;	 віды	 выбарчых	 сістэм;	 віды	 пака-
ранняў,	прадугледжаных	Крымінальным	кодэксам	Рэспублікі	
Беларусь;	 грамадзянскую	праваздольнасць	 і	 дзеяздольнасць	
фізічных	 і	юрыдычных	асоб;	нормы	працоўнага	права,	якія	
рэгулююць	працоўны	час,	час	адпачынку,	аплату	працы	ра-
ботніка;	правы	і	абавязкі	мужа	і	жонкі,	бацькоў	і	дзяцей;
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z� даваць	ацэнку	вывучаным	грамадскім	з’явам	і	працэсам;	ар-
гументаваць	свой	пункт	гледжання	па	вывучаемых	пытаннях;
z� прымяняць	 засвоеныя	 веды	 і	 ўменні	 пры	 рашэнні	 вучэб-
на-пазнавальных	і	практычных	задач.

IV. АСНОЎНЫЯ НАПРАМКІ ЎНУТРАНАЙ ПАЛІТЫКІ 
БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ (6 гадзін)

Дынаміка	 складу	 насельніцтва	 і	 сацыяльная	 палітыка	 дзяр-
жавы.	 Сацыяльны	 склад	насельніцтва.	Дэмаграфічная	палітыка.	
Гендэрная	палітыка.	Маладзёжная	палітыка.	Нацыянальная	палі-
тыка.	Канфесійная	палітыка.

Інавацыйнае	 развіццё	 краіны.	Паняцце	 інавацыйнага	шляху	
развіцця.	 Навуковы	 патэнцыял	 Рэспублікі	 Беларусь.	 Навуковае	
забеспячэнне	інавацыйнага	развіцця.	Высокія	тэхналогіі	і	энерга-
зберажэнне.

Развіццё	рэгіёнаў.	Рэгіёны	Рэспублікі	Беларусь.	Рэгіянальная	
палітыка.	Перспектывы	развіцця	рэгіёнаў.

Развіццё	 культуры	 і	 ўмацаванне	 здароўя	 нацыі.	 Палітыка	
дзяржавы	 ў	 галіне	 культуры.	 Палітыка	 ў	 галіне	 аховы	 здароўя.	
Фізічная	культура	 і	 спорт.

Падагульненне па раздзеле IV

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучнi	павiнны:
в	е	д	а	ц	ь		азначэнні	асноўных	паняццяў:	гендэрная палітыка, 

дэмаграфічная бяспека, дэмаграфічная палітыка, інавацыі, іна
вацыйная палітыка, канфесійная палітыка, маладзёжная 
палітыка, нацыянальная палітыка, рэгіянальная палітыка;

у	м	 е	ц	 ь:	
z� распазнаваць	на	аснове	прыведзеных	характарыстык	адміні-
страцыйна-тэрытарыяльныя	 і	 тэрытарыяльныя	 адзінкі	 Рэс-
публікі	Беларусь,	тыпы	інавацый;
z� характарызаваць	 мэты	 і	 задачы	 развіцця	 малых	 і	 сярэдніх	
гарадоў	Беларусі;	задачы	нацыянальнай	інавацыйнай	сістэмы;	
дасягненні	ў	развіцці	навуковага	патэнцыялу,	культуры,	аховы	



здароўя,	 фізічнай	 культуры	 і	 спорту	 суверэннай	 Беларусі;	
праблемы	і	перспектывы	развіцця	рэгіёнаў;
z� тлумачыць	 і	 (або)	 канкрэтызаваць	 прыкладамі	 дынаміку	
сацыяльнага	складу	насельніцтва,	асноўныя	напрамкі	дэма-
графічнай,	гендэрнай,	рэгіянальнай,	нацыянальнай,	канфесій-
най,	маладзёжнай	палітыкі	беларускай	дзяржавы;	палітыкі	ў	
сферы	культуры,	аховы	здароўя	і	спорту;	асноўныя	напрамкі	
інавацыйнага	развіцця	Рэспублікі	Беларусь;
z� даваць	ацэнку	вывучаным	грамадскім	з’явам	і	працэсам;	ар-
гументаваць	свой	пункт	гледжання	па	вывучаемых	пытаннях;
z� прымяняць	 засвоеныя	 веды	 і	 ўменні	 пры	 рашэнні	 вучэб-
на-пазнавальных	і	практычных	задач.

Выніковае падагульненне (1 гадзіна)

Заключэнне (1 гадзіна)




