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1 ВАРЫЯНТ 

ТЛУМА ЧАЛЬНАЯ 3АПIСКА 

Мэта курса: шляхам спасцiжэння nгульначnлnвечых 
каштоунасцей сnдзейнiчnць фармiрnванню у вучняу глыбо
кiх i усе6аковых ведау а6 сnцыяльным i духоуным свеце 
чnлnвекn, яго жьщцядзейнnсцi у грамnдстве, 116 шляхах 
рnзвiцця сучnснnй цывiлiзnцыi. 

Задачы курса: 1. Сфnрмiрnвnць устойлiвыя уяуленнi 
nб Сусвеце, месцы i ролi прыроды у жьщцядзейнасцi чnла
века i грамnдства, а6 чnлавечnй свядомасцi, формах яе пра
яулення, 116 духоуным свеце чnлnвекn; рnзвiвnць рnзуменне 
каштоунnсцi i унiкnльнnсцi чnлnвечагn жьщця i яго сэнсу. 

2. Зnбяспечьщь грnмnдnзнn}'чую пnдрыхтоуку, неn6ход
ную для свядомага вы6ару сацыяльнnй пазiцыi, .якая харnк
тарызуецца такiмi якасцямi, .як гуманiзм, патры.ятызм, 
iнтэрнацыянnлiзм, грамадская актыунасць, сацыяльная 
nдказнасць. 

3. Дапамnгчы засвоiць mлоуныя марnльныя, палiтычныя 
i прававыя прынцыпы, якiя вызначаюць свядомыя nдносiны 
чnлnвека да нnвакольнай рэчniснасцi, да iншых людзей i 
да самога ся6е. 

4. Арыентаваць вучняу на вышэйшыя агульнnчnлnвечыя 
кnштоУнасцi i iдэалы i выкарыстllНне ix у якасцi крытэрыяу 
ацэнкi прnдметау i з'яу рэчniснасцi. 

5. Выпрацоуваць уменнi i нnвыкi творчага мыслення , 
якiя ·за6яспечваюць магчымасць нестандартнага пnдыходу 
да вырашэння жьщцёва важных для чалавека i грамnдства 
праблем i задач. 

У параунаннi з iншымi нnвучальнымi прnдметамi курс 
'.'Чалавек i грамnдства" мае 6ольш а6агульнены характар . 
Ён абапiраецца н11 веды, 11трымllНЫЯ вучнямi пры вывучэннi 
iншых прnдметuу. Канцэпцыя курса "Чnлавек i грuмnдства" 
выяуляе прынцыпова новы пnдыход д11 стварэння школьнаn 
грамnдазнuуqllЙ дысцыплiны. Яна поунасцю nдпавядае рэа
лiям сучаснuга свету, накiрунку i характару сацы.яльн11-
ЭКllН11мiчных пераУтвuрэнняу у Рэспублiцы Беларусь. Яна 
прасякнут11 iдэяй гумuнiзацыi жыцця грамnдств11. прыяры-
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тэту у iм агульначалавечых каштоунасцей i дэмакратызацыi 
усёй сiстэмы грамадскiх адносiн. Гэты курс павiнен стаць 
адным з самых актыуных фактарау гуманiзацыi школьнай 
адукацыi, бо у iм на першы план вылучаецца чалавека
знауства. 

Выкладанне курса "Чалавек i грамадства" пачынаецца 
з азнаямленн.я з найбольш агульнымi светапогляднымi уяу
леннямi аб свеце i чалавеку, уключае у с.ябе вывучэнне жыц
цядзейнасцi чалавека у розных сферах жьщця грамадства 
i заканчваецца цэласнай характарыстыкай сучаснага свету . 

У кожным класе маецца на увазе вывучэнне аднаго 
з наступных раздзелау курса "Чалавек i грамадства": 
VIII клас - "Свет i чалавек"; IX клас - ''Свет чалавека"; 
Х клас - "Чалавек у грамадстве"; XI клас - ''Чалавек i 
сучасная цывiлiзацы.я". 

Праграма курса пабудавана наступным чынам: кожны 
раздзел падзелены на тэмы (з указанием колькасцi гадзiн 
на ix вывучэнне); у тэме матэрыял падзелены на асобныя 
закончаныя часткi, кожная з якiх можа разглядацца як 
змест аднаго урока; у канцы раздзелау выдзелены асноуныя 
паняццi i вядучыя iдэi; курс завяршаецца вынiковымi занят
камi, даецца пералiк асноуных уменняу i навыкау, якiмi 
неабходна авалодаць у працэсе вывучэння курса. 

VIII КЛ А С 
1 гадзiна у тыдзень. 

(усяго 34 гадзiны, з ix 30 гадзiн па тэмах i 4 гадзiны, 
якiя настаунiк вызначае самастойна) 

СВЕТ 1 ЧАЛАВЕК 

УВОДЗШЫ ( 1 гадзiна) 

Чалавеказнауства .як сiстэма навук аб чалавеку. Мэта, 
задачы i змест курса "Чалавек i грамадства" у агульнааду
кацыйнай школе. 

Т э М а 1. РА3ВlццЕ fяrлEllllЯf АБ СВЕЦЕ 1 ЧАJIАВЕК)' 
(3 гадзiны) 

Уяуленнi старажытных людзей аб чалавеку i наваколь
ным свеце . Мiфалогi.я. Рэлiгiя . Адрозненне мiфалогii ilД 
рэлiгii i рэлiгii ад навукi. 

У яуленне аб чалавеку i навакольным свеце вучоных роз
ных часоу i народау. Свет i чалавек у поглядах беларускiх 
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мыслiцеляУ i фiлосафау (Фрnнцыск Скарына, Сымон Будны, 
Казiмiр Лышчынскi). 

Сучасная навуковая карцiна свету. Паняцце бясконцасцi 
свету у часе i бязмежнасцi у прасторы. 

т э м а 2. ЧАЛАВЕК 1 ПРЫРОДА (8 zадзiн) 

Узнiкненне жыцця на Зямлi: выпадковасць або закана
мернасць. Наяунасць iншых форм жьщця у Сусвеце: гiпо
тэза або рэальнасць. 

Прырода як мnйстэрня чалавека i як храм, у якiм ён 
жыве. Прыгажосць i дасканаласць прыроды. Прыродn i 
мnральнnсць. 

Уздзеянне чалавека на прыроду. Рэальная небяспека 
экалагiчнага крызiсу. Экалагiчнае становiшча у Беларусi i 
шляхi яго паляпшэння. 

Чалnвек як жывая iстота. Адрозненне чалnвека ад жы
вёлiны. Магчымnсцi, патрэбнасцi i здольнасцi чалnвека як 
бiялагiчнnй iстоты. Здароуе, сnмnадчуванне i вынослiвасць 
чалавека. Чалавечыя якасцi. 

Прыродныя фактарыу жыццi чалавека. Надвор'е i сама
адчувnнне. Патрэбнасцi чалавека у кiслародзе, вадзе, цяпле. 
Штучны мiкрnклiмат (адзенне, жыллё, бытавая тэхнiка). 
Зnбруджванне навnкольнnгn асяроддзя i хворобы чалnвекn. 

Пnтрэбнnсць у ежы i яе задавальненне. Голад i сытnсць. 
Гурманы i аскеты, вегетnрыянцы i мясоеды; пасты i галадоу
кi. Рэжым хnрчnвання сучаснагn чалnвека. 

Прыродная стыхiя i чnлавек. Стыхiйныя бедствы (земле
трnсеннi, пnводкi, зncyxi i iнш.). Незвычnйныя, зnгадкnвыя 
з'явы прыроды i адносiны дnix чалавекn. Паводзiны чалаве
кn у экстрэмальных сiтуацыях. 

Чnлавек i жывая прырода. Гаспадарчае асвnенне жывой 
прыроды чалавекnм . Эвnлюцыя разумных адносiн чnлавека 
да жывой прыроды (татэмiзм, прамысловыя культы, адно
сiньi рэлiгii да жывёл). Раслiны i жывёлы у жыццi чnлавека. 

Т э М а 3. ЧАЛАВЕК ЯК ВЫШК У3АЕМАД3ЕЯIШЯ ПРЫРОДЫ 
1 ГРАМАДСТВА ( 5 гадзiн) 

Сnцыяльная сутнасць чалавека. Суадносiны бiялагiчнага 
i сnцыяльнага у працэсе яго гiстарычнnга рnзвiцця. Роля 
спадчыннасцi i сацыяльнnгn асяроддзя у стnнауленнi чала
векn. 

Развiццё прыродных задаткау i здольнасцей чалавека у 
прnцэсе яго жыццядзейнасцi у грамадстве. Неnбходнnсць 
гnрманiчнага развiцця у чалавеку сацыяльных якnсцей i 
фiзiчных уласцiвасцей. 
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Чалавецтва, яго радавое адзiнства i унутраныя адроз
неннi. Расы i народы. Гiсторыя усведnмлення чалавецтвам 
свайго адзiнства. Расiзм i нацыянnльна.я выключнасць. 

Чnлавек як прадстаунiк розных бiялагiчных, этнiчных 
i сацыяльных супольнасцей. Бiясацыяльная разно.стайно.сць 
людзей як гро.мадскае бо.гацце. Чало.век во. ycix вымярэннях. 

Сутно.сць прызно.чэння чало.веко. но. Зямлi. Чалавек як 
мера ycix рэчо.у i вышэйшая каштоуно.сць. Фiзiчная i духоу· 
на.я прыгажосць чало.веко.. 

Т э м а 4. ЧАЛАВЕК 1 яго ж~ (5 гадзiн) 

Самакаштоунасць чалавечага жыцця, яго унiкально.сць 
i непаУторнасць. Сэнс жьщця i яго мэта. Адносiны чалавека 
да жыцця i жьщцёва.я пазiцыя. По.няцце ладу жыцця. Чало.· 
век як гаспадар свайго лёсу. Паунато. i шчо.сце жьщця. 

Этапы жьщця чало.веко. i ix узроставыя асо.блiво.сцi. УяУ· 
леннi розных но.родау аб по.уналеццi; абрады уступлення у 
дарослае жьщцё. 

Стало.сць i старасць. Сацыяльная роля i функцыi чалnве· 
ка. До.рослыя i дзецi. Прыметы i прычыны старэння. Ста· 
расць i працо.здольнасць. Доугажыхары. Адносiны да ста. 
рых у розных народау у гiсторыi чnло.вецтва. 

Бiялагiчная i сацыяльная працягласць чало.вечо.га жьщ
ця. Смерць i бяссмерце. Тыпалогiя прычын смертнасцi. Па
хавальныя звычаi i абрады. Адказнасць грамадства за ЖЬЩ· 
цё кожнаго. чnлавека i чалавека за сво.ё ~ыццё перад со.мiм 
сабой. 

Права на жьщцё. Адносiны грамадства да добраахвот
нага адыходу чалавека з жыцця. Недапушчальнасць замаху 
на чужое жьщцё i нанясення яму шкоды. Марнатрауства 
жыцця i яrо антыгро.мадскi, антычало.вечы характо.р. Сучо.с
ныя сураго.ты '"шчо.слiваго.'" жьщця: нарко.мо.нiя, п'янства. 

Т э м а 5. ЧАЛАВЕК 1 яrо ДЗЕЙIIАСЦЬ (8 гадзiн) 

Дзейнасць як спецыфiчны чалавечы спосаб стаулення 
до. навакольнага свету. Вызно.чэнне дзейнай сутно.сцi чалаве
ка праз задо.во.льненне яго патрэбнасцей. Рэальныя i уяУныя 
по.трэбнасцi i спосо.бы ix · задавальнення. Спалучэнне патрэб
насцей чалавеко. з яго iнтарэсамi i мnгчымасцямi. 

Вiды чало.вечай дзейнасцi i ix асаблiвасцi. Iндывiдуаль
на.я i калектыуная дзейнасць. Працоуная дзейнасць як 
о.снова жьщця i развiцця чалавека, крынiца яго дабрабыту. 

Навучальная дзейнасць як адзiн з вiдау працоУнай дзей
насцi. Прафесiйна.я дзейнасць. Асновы культуры разумовай 
i фiзiчнай дзейнасцi. 
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Творчая дзейнасць i яе вiды. Адрозненне творчай дзей
нnсцi ад стэрэатыпнай, руцiннай працы. Чалавек-творца i 
чnлnвек-робnт. Творчы пnчатnк як аснова плённай i ства
рnльнай дзейнасцi чалавека. 

Чалавек i свабода дзеянняу. Залежнасць дас.ягнення 
мэты i вынiкау дзейнасцi ад умоу i сродкау яе ажьщцяулен
ня. Стваральная i разбуральная дзейнасць. 

Сnцыяльная актыунасць i пасiунасць чалавека у грамnд
стве. 

Сnцыяльная адказнасць чnлавека перnд грамnдствам i 
сnмiм сабой за вынiкi сваёй дзейнасцi . Маральныя, права
выя, эстэтычныя i палiтычныя нормы i прынцыпы, якiя 
рэгулююць чалавечую дзейнасць. 

АсноУныя ацэначныя харnктарыстыкi дзейнасцi чnлаве
ка: дабро i зло, прыгажосць i пачварнасць, спрnвядлiвасць 
i неспрnвядлiвасць, прагрэсiУнасць i рэа.кцыйнасць; абnвязnк 
i воля як формы самарэгуляцыi чnлавечых дзеянняу. 

Дзейнасць i адпачынnк, ix разумнае спалучэнне. Вольны 
час як сфера развiцця чnлавечnй асобы. Дзейнасць у вольны 
час i марнае правядзенне часу. 

Асноуныя паняццi. Свет. Мiфалогi.я. Рэлiгiйны.я у.яу
леннi. Н авукова..я кар14iна свету. П рырода. Ч алавек. Ас.ярод
дзе пражывання. Эвалю14ы.я. Экалогiя. Экалагiчны крызiс. 
Жыва.я прырода. Здароуе. Штучны мiкраклiмат. Экстрэ
мальна.я сiтуацы.я. Вi.ялагiчнае. Сацыяльнае. Спадчыннасць. 
Сацыя.льнае асяроддзе. Прыродныя задаткi. Гарманiчнае 
развiццё. Чалавецтва. Раса. Расiзм. Народ. Нацыянальная 
выключнасцъ. Сэнс жьщц.я. Жьщцёвая пазiцыя. Споса6 ·(лад) 
жьщця. Лёс. Шчасце. Смер1,ь. Бессмяротнасць. Дзейнасцъ. 
Патрэ6насцi. Iнтарэсы. Праца. Культура дзейнасцi . Твор
чая дзейнасцъ. Сва6ода. Сацыя.лъная актыунасць. Прыста
савальнiцтва . Дармаедства. Адказнасць. Да6ро. Прыга
жосць. Справядлiвасць. Прагрэсiунасць. Сумленне.А6авязак. 
Гонар. Адпачынак. Вольны час. Дзейнасць у вольны час. 

Вядучыя iдэi 

Чалавек - часцiнка прыроды, якая не толькi залежьщь 
ад .яе, nле i Уздзейнiчае на .яе. Грамадства - састаунn.я част.ка 
i вынiк развiцця прыроды. 

Чnлавек - мера ycix рэчау. Чалавечае жьщцё - най
в.ялiкшая каштоунасць, унiкальная i непаУторная па сваёй 
сутнасцi. Праз розныя вiды дзейнасцi чалавек вы.яуляе свае 
nдносiны да наваКольнага свету i нясе nдказнасць перад 
грамnдствам i самiм сабой за ix вынiю. 
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IX КЛАС 
1 гадзiна у тыдзень 

(усяго 34 гадзiны, з ix 30 гадзiн па тэмах i 4 гадзiны, 
якiя настаунiк вызначае самастойна) 

СВЕТ ЧАЛАВЕКА 

т э м а 1. YHYfPAJlbl СВЕТ ЧАЛАВЕКА (8 гадзiн) 

Свядомnсць як неабходная умова ycix форм жьщцядзей
насцi чалnвека. Свядомасць, мозг, штучны iнтэлект. Вышэй
шыя формы псiхiчнай дзейнnсцi чалавека - мысленне, 
памяць, воля, эмоцыi. 

Свядомnе i несвядомае. Свядомасць i мова. Тыпы мыс
лення. Законы лагiчнага мыслення. Самасвядомnсць i адно
сiны да iншага чалnвека. Самаnналiз i самаацэнка. 

Свядомnсць i пnзнанне. Пnзнnнне чалавекам самогn 
с.ябе i нав111tольнnгn свету. Формы пачуццёвnгn i рацыя
нальнагn пnзнnння, ix узаемасувязь. Адчувnнне i успры
мnнне. Пnзнnнне i практычна.я дзейнасць людзей. Пnзнанне 
i icцiнn . Веды i ix рол.я у жьщцi чалnвека. Межы чалnвечо.гn 
пазнанн.я. 

Свядомnсць i nцэнка. Рэальныя i уяуны.я каштоунасцi 
у жыццi чалnвекn. Паняцце кnштоунаснай арыентацыi. Мn
тэрыяльныя i духоУны.я кnштоунnсцi. Мnральны.я i эстэтыч
ны.я кnштоунnсцi i ацэнкi. 

Духоуны свет чалавекn як адлюстраванне знешняга све
ту. Складnнnсць i iндывiдуальная своеасаблiвnсць духоУно.гn 
свету чалnвекn. Духоунасць i бездухоунnсць, маральнасць 
i разбэшчанnсць, формы ix праяулення. 

Пачуццi чалавека як праяуленне .яго патрэбнасцей i 
iнтарэсау. Эмоцыi як непасрэдная ацэнка рэчniснасцi. Знеш
нi.я праяуленнi эмоцый i пачуццяу. Тэмперnмент. Культура 
пачуцц.яу i яе выхавnнне. 

Вышэйшыя чалавечы.я п·ачуццi: абавязак, справядлi
васць, кnханне, дружба, таварыскnсць, лiтасцiвасць, высака
роднасць, пnчуццё прыгожагn i iнш. Нiзкi.я чалnвечыя пn
чуццi: зnйздрnсць, вnрожасць, сквапнасць, нянавiсць, бес

.сардэчнnсць, бессаромнасць, безадкnзнасць, пnчуццё брыд
ко.га i iнш. Эстэтычныя пачуццi i густы. 

Мэты i iдэалы чалnвека. Мэтазгодны характар усёй 
жьщцядзейнасцi чалnвека. Iдэал як вышэйшая мэта. Рэча
iснасць i iдэал. Iдэал, мара, надзея, прагноз, фантазiя. Iдэ
альнае i рэальнае у чалавеку. Iдэал чалавека i сродкi яго 
дасягнення . 
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т э м а 2. АСОБА 1 ЯЕ ФАРМIРАВАIШЕ (6 гадзiн) 

Суnдносiны паняццяу ·· чалавек", ·· iндывiд", "о.соба". 
Роля сnцыяльных умоу у фо.рмiраво.ннi асобы. Сто.но.уленне 
i ро.звiццё о.собы у працэсе грамnдскага ро.звiцця. 

Асобо. i яе сацыяльная роля у грамnдстве. Со.цыяльны 
сто.туе i со.цыяльна.я пазiцыя о.собы. Асноуныя хо.ро.кто.рыс
тыкi со.цы.яльно.й по.зiцыi о.собы: гумо.нiзм, со.цы.яльно..я о.к
тыуно.сць, о.птымiзм, пераконо.но.сць i т. п. 

С1щы.яльны прэстыж i прэтэнзii о.собы. Ко.штоуно.сныя 
арыентnцыi i перо.кано.ннi сучо.сно.га чало.веко.. По.няцце 
iндывiдуалiзму i ко.нфармiзму. Маральныя о.сновы о.собы. 

Творчы по.тэнцыял асобы. Талент i асобо.. Творчо.сць як 
вышэйша.я форма праяулення о.собы. Выдо.тная о.собо.. Бяз
межно.сць творчых мо.гчымо.сцей чало.веко.. 

Усебо.ковае i гарманiчно.е развiццё асобы як гуманiстыч
ны iдэал. Выхо.во.нне як о.сноуны метnд фо.рмiраванн.я о.собы. 
Адзiнства iнтэлектуально.го., духоуно.го. i фiзiчнаго. ро.звiцця 
асобы. 

Со.мавыхаванне у жьщцi чалавеко.. Пазно.нне со.мого. сябе. 
Iндывiдуальны лад жьщця. Умение валодnць сабой. Метады 
i формы со.маудаско.наленн.я. Iмкненне до. iдэалу. 

т э м о. 3. ЧАЛАВЕК СЯРОД ЛЮДЗЕЙ (8 гадзiн) 

Зносiны i ix роля у жьщцi чалавеко.. Зносiны .як по.трэб
но.сць, сродо.к i мэто.. Трnдьщыйны.я i новы.я формы зносiн. 
Фо.рмальныя i нефармальныя, дзело.выя i сяброускiя зносi
ны. Мова .як унiверсальны сродо.к чалавечых зносiн. 

Культура i мnйстэрство. зносiн. Iнфармацыйныя i эмо.
цыянальныя зносiны. Асо.блiво.сцi зносiн людзей розных ты
по.у. Правiлы i нормы зносiн. Кро.самоуство., мiмiко., жэсты. 
Просьбы, зnгады, спрэчкi. 

Этыкет i манеры. Адзiнства Унутранай i знешн.яй культу
ры, павагада старэйшых, бnцькоу, сяброу. Культура мовы, 
умение валодаць эмоцы.ямi i пачуццямi. 

По.трэбнасць чало.века у чалавеку. Прычыны i формы 
ко.нто.ктау памiж двума о.бо некалькiмi людзьмi. Адносiны 
по.мiж суседзямi, знаёмымi i пры.яцелямi. Узо.емо.паво.га, 
го.сцiнно.сць, сiмпо.тыя i прыхiльно.сць. То.во.рыско.сць i с.яб
роуство. як вышэйшыя формы праяулення мiжасобо.сных 
адносiн. Мо.ральны.я прынцыпы то.во.рыско.сцi i дружбы . 

Мiжо.собо.сны.я nдносiны у малых групо.х. Структур о. i 
кло.сiфiко.цы.я малых груп. Групы одно.гадко.у i нефо.рмо.ль
ны.я мо.ладзёжны.я nб'.ядно.ннi. Спецыфiка зносiн у нефар
мо.льных групах. Про.яУленнi групавога насiлл.я над чо.ло.ве. 
чо.й о.собnй i процiпро.уны.я дзе.яннi у нефармальных групо.х 
i ix ко.рально.сць. 
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Адносiны nамiж юнаком i дзяУчынай. Супрацьлегласць 
полау i вечныя кnштоУнасцi мужчынскnга i жnночагn харnк· 
тару. Мужнасць i жnноцкасць. Мужчынскi i жаночы гонар 
i годнасць. Марnльныя нормы i прnвiлы ва узаемаnдносiнnх 
юнакоу i дзя}Тчат. 

Умение пnдабnцца. Знаёмства, дружба, кnханне. Марnль
ны змест кахання. Каханне i зnкаханасць. Выбiрnльнасць 
кахання. Каханне i палавnя прыхiльнасць. Культура паво 
дзiн закаханых. Несумяшчальнасць сапрауднага кахання з 
разбэшчанасцю i непавnжлiвымi nдносiнамi да супрацьлег
лага полу. 

Iнтымныя адносiны. Патрабавnльнасць i nдказнасць у 
кnхnннi. Дnшлюбныя сувязi i ix вынiкi. ГатоУнасць да шлю
бу: фiзiчнnя, грамnдзянскnя i псiхnлагiчнnя сталасць. Экnнn
мiчная самnстойнасць. Гатоунасць да выканnння гаспnдар
чых i выхава}Тчых функцый у сям'i. 

т э м а 4. ЧАЛАВЕК у СЯМ'I ( 8 гадзiн) 

Сям'я як першаснnя i абавязково.я форма калектыунай 
жыццядзейнасцi людзей . Грамnдскiя функцыi сям'i: рэпра
дуктыуно.я (узнnу ле нне чnлавек а), гаспnда рча-эк nнамi ч но.я, 
арганiзацыйная (арганiзацыя вольно.га часу i nдпачынку), 
кnмунiкатыуно.я i выхава}Тчnя. 

Гiстарычныя формы шлюбу i сям'.i. Сям'я у сучасным 
грnмnдстве i тэндэнцыi яе рnзвiцця. Сямейна-шлюбныя nдно
сiны i ix правnвыя асновы. Супярэчлiвасць сямейна-шлюб
ных nдносiн. Кодэкс Рэспублiкi Беларусь аб шлюбе i сям'i. 
Парnдо.к i умовы заключэння шлюбау. Правы i або.вязкi 
мужа i жонкi. 

Мnлnдnя сям'я i праблемы фармiравnння яе стылю i спо
сабу жыцця. ДухоУны мiкраклiмат у сям'i: каханне i узаема
павага, то.кт i узаемаразуменне. Культура сямейных nдносiн. 
Праблема лiдэрствn у сям'i. Роля мужчыны i жанчыны у 
сям'i. Узаемаnдносiны малnдых мужа i жонкi з бацькnмi i 
iншымi членамi сям'i. 

Асновы сямейнай эканомiкi. Бюджэт i гаспnдарка мала
дой сям'i. Быт сям'i. Рnцыянnльнае размеркаванне хатнiх 
абавязкау пnмiж мужам i жонкай. Праблемы аргnнiзnцыi 
вольнага часу сям'i. Плnно.ванне жыццядзейнасцi сям'i. 

Гармонiя сямейна-шлюбных nдносiн . Псiхiчнnя i псiха
фiзiялагiчно.я сумяшчальнасць мужа i жонкi. Псiхnлогiя i 
псiхnгiгiена iнтымных nдносiн у шлl()бе. Культура iнтымных 
nдносiн. Сексуальнае здароуе. 

Дзецi у сям'i. Псiхалагiчныя праблемы мnцярынства i 
бацькоуства. Правы i абавязкi бацькоу. Бацькоуская любоу 
i яе праяуленнi. Абnвязкi дзяцей у сям'i. Адносiны пnмiж 
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малодшымi i старэйшымi дзецьмi. Выхаванне i самавыха-
ванне у сям'i. . · 

Маральныя nсновы сямейных -односiн . Каханне .як аснова 
с.ямейнага шчасця . Iдэальная с.ям 'я i шчасце ~.ямейнага 
жьщц.я. Сямейны.я традьщыi i звычаi~духоУна.я цераемнасць 
пакаленн.яу, сямейны абав.язак i гонар. Шлюбна.я н.явер
нnсць i .яе вынiкi: маральнn-псiхалагiчныя i фiзi'JНЫ.Я рnс
стройствы. СНIД i .яго мnрnльнn-прававы.я · прабле~ы. Рэ.лiгi.я 
i с.ям'.я. " .. 

Прычыны разводау i ix вынiкi. Шлюб сксiс~.аны i шлюб 
несnпрnудны . Рэунnсць. Развод эм~щы.янальны i 'разв9д фi
зiчны . Адносiны пnмiж былымi мужnм i жонкай, якiя Знахо
дзяцца у рnзводзе. Родныя дзецi i чужыя сем'i. Праблемы 
nдзiноцтва. 

Асн.оуныя паняццi. Свядомасць. Мозг. Псiхiчная дзей
насць. Мыс лен не. П амяць. Воля. Эмоцыi. Свядомае. Несвядо
мае. Самасвядомасць. Пазнанне. Практыка. Iсцiна. Веды. 
Аzульначалавечыя каштоунасцi. Духоуны свет. Духоу
насць. Маральнасць. Пачуццi. Тэмперамент.Друж6а. Тава
рыскасць. Лiтасцiвасць. Высакароднасць. Зайздрасць. Варо
жасць. Сквапнасць. Бессардэчнасць. Бессаромнасць. Безад· 
казнасць. Мэта. Iдэал. Мара. Надзея. Праzноз. Фантазiя. 
Асо6а. Iндывiд. Iндывiдуальнасць. Сацыяльны статус. Са
цыяльная пазiцыя. Гуманiзм. Аптымiзм. Сацы.яльная ак· 
тыунасць. Пераконанасць. Сацыяльны прэстыж. Кашто!}· 
насныя арыентацыi. Iндывiдуалiзм. Творчасць. Талент. Са 
мавыхаванне. Споса6 жьщця. Зносiны. Мова. Красамоуства. 
Этыкет. Манеры. Культура мовы. Павага. Сiмпатыя. Пры· 
хiльнасць. Нефармальная група. Мужнасць. Жаноцкасць. 
Каханне. Закаханасць. Iнтымныя адносiны. Сям'я. Шлюб. 
Муж i жонка. Сямейны мiкраклiмат. Сямейны 6юджэт. 
Псiхалагiчная сумяшчальнасць. Сексуальнае здаро!}е. Мац.я
рынства. Бацько!}ства. Д зецi. Выхаванне. Сямейнае шчасце. 
Шлю6ная нявернасць. Рэунасць. Развод. Адзiноцтва. 

Вядучыя iдэi 

Свядомасць як вышэйшая форма nдлюстрnвання нава
кольнага свету з'.яуляеццn неабходнай умовай ycix форм 
жыццядзейнасцi чалавека. Як грnмnдства фармiруе асобу, 
так i асобn уздзейнiчае на развiццё грамnдстl!а. Чалавекам 
нарnджwоцца, асобnй становяцца. Магчымасцi удасканален
ня чалавечай асобы б.язмежныя. Сумесная жьщцядзейнасць 
людзей немагчыма без зносiн. Кnханне - вышэйшае чnлаве
чае пnчуццё у nдносiнах мужчыны i жанчыны . Сям'.я -
першnсная ячэйкn грnмnдства. Гармонiя сямейнn-шлюбных 
nдносiн - аснова маральнагn i фiзiчнага здароу.я чалавека. 
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Х КЛАС 

1 гадзiна у тыдзень 
(усяго 34 гадзiны, з ix 30 гадзiн па тэмах i 4 zадзiны, 

якiя настаунiк вызначае самастойна) 

ЧАЛАВЕК 1 ГРАМАДСТВА 

Т э м а 1. I'РАМАДСТВА ЯК ЦЭЛАСllЫ САЦЫЯJIЬНЫ АРГАJ113М 
(7 zадзiн) 

Сферы грамадскага жыцця, ix узаемасувязь i удзел у ix 
чалnвека. Вызначальны характар матэрыяльнага жыцця 
грамадства у яго сацыяльным развiццi. Мnтэрыяльнnя вы
творчасць i культура спnжывання . 

Чалnвек у сiстэме вытворчасцi. Вытворчnя дзейнасць 
чалавека як аснова паунnцэннага iснавання грамадства_ Та
варнnя вытворчасць, яе сутнасць i асаблiвасцi. Падзел i спе
цыялiзщыя прnцы . Сацыяльнnя спрnвядлiвасць i размер
кnвальныя nдносiны. Стан эканомiкi i узровень жыцця у 
Рэспублiцы Беларусь. 

Асновы сnцыяльнn.га жьщця грамnдства. Паняцце гра
мадскiх nдносiн. Чалnвек у сiстэме грnмnдскiх адносiн. Са
цыяльныя iнстытуты. Сацыяльнnя сфера як неабходнnя 
умова грамnдскага развiцця. 

Пnлiтычныя аргnнiзnцыi грnмадства. Дзяржава i грnмад
ства. Формы дзяржаунага ладу. Федэрацыя. АУтnномiя. 
Суверэннnя рэспублiка. 

Палiтычнnя свядомасць i палiтычнnя дзейнасць. Палi
тычнnя сталасць. Пnлiтычныя адносiны i палiтычныя погля
ды. Новае пnлiтычнае мысленне. Палiтычная культура 
асобы. 

Духоунае жьщцё грамnдства. Духо}Гныя патрэбнасцi, ду
хоуныя зносiны i своеасаблiвасць духоуных каштоунасцей. 
Узаемасувязь духоунага жыцця з iншымi сферnмi жьщця
дзейнасцi грамnдства. Культура грnмnдства i культура асо
бы. Культура мае i масавnя культура. Культурная спадчына 
i праблемы яе зnхавання у Беларусi. 

Адукацыя i яе месца у духоуным жыццi грамnдства. 
Адукацыя i выхnвnнне як неабходныя умовы патрэбнасцi 
духоуных кnштоУнасцей i творчай дзейнасцi. Адукавnнасць, 
iнтэлiгентнасць, культурнасць, выхnванасць як асноуныя 
характарыртыкi духоуна развiтой асобы. 

т э м а 2. ЧАЛАВЕК 1 КАЛЕКТЫ~ (8 гадзiн) 

Калектыу як усеагульнnя сацыяльная форма аб'яднnння 
людзей, звяно, якое звязвае чалnвека i грамnдства. Калек-
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тыу, яго асаблiвасцi i адрозненнi ад iншых аб'яднанняу 
людзей. Структура калектыву. Разнавiднnсцi кnлектывау 
у зnлежнасцi од вiдау дзейнnсцi. 

Кnлектывiзм, эгаiзм i iндывiдуnлiзм. Адносiны зnлеж· 
нnсцi i падпародкаванасцi. Лiдэр i яго аУтарытэт у кnлекты
ве. Фnрмnльныя i нефармnльн,ыя лiдэры. Узаемnдnпnмогn i 
спnборнiцтвn, адказнасць i nрго.нiзnванасць у кnлектыве. 
Кnлектыуны эгаiзм i яго проявы. 

Вучэбны калектыу, яго зnдnчы, функцыi i трnдьщыi. 
Унутрыклnсныя i Унутрышкольныя nдносiны пnмiж вучня
мi i пnмiж вучнямi i настаУнiкnмi. Правы i абавязкi вучняу. 
Прnблемы вучэбнай i пазаурочнай дзейнnсцi школьнnгn кn
лектыву. Шляхi рnзвiцця школьнnга самnкiравnння. 

Чnлавек у працоуным кnлектыве. Працоуны кnлектыу 
прnдпрыемства, яго функцыi, асаблiвасцi i структура, правы 
i nбnвязкi. Статут прадпрыемства. Кiраванне прnцоуным 
кnлектывам i самакiраванне. Шляхi папярэджnння i пера
nдолення канфлiктных сiтуnцый у працоуным кnлектыве. 
П рnфсаюзы. 

Асновы працоунага заканnдnуства. Колькасць i якnсць 
прnцы. Парnдак найму i вызволения работнiкnу. 

Рnбочы час i nдпnчынnк. Аплnтn прnцы i яе ncnблiвncцi 
для непnуналетнiх. Прnвnвыя, эканnмiчныя i nргnнiзацый
ныя nсновы занятасцi насельнiцтвn. Занятnсцъ i сnцыяльная 
nбnроненnсць рnбочых i служnчых ад беспрацоуя. 

Марnльныя асновы жьщця прnцоунага калектыву, фер 
мера, nрандатара, прnдпрымnльнiкn i прафесiйноя мnрnль. 
Захnванне працоУнай дысцыплiны, добрасумленныя nдносi
ны да працы, кампетэнтнасць i адказнасць, · пnвышэнне 
прафесЩнага майстэрства. Прафесiйны гонар, абавязак i 
гордасць. Нецярпiмасць да безгаспnдарчасцi, разгiльдзяй
ства, крадзяжу, прыпiсак i г. д. 

Эканамiчная культура работнiка i яе роля у сучасных 
умовах. Развiццё пачуцця гаспадара i беражлiвых адносiн 
да прыватнай i калектыунай уласнасцi. Рэспублiка Беларусь 
вn умовах пераходу да рыначнай эканомiкi. 

т э м а 3. ЧАЛАВЕК 1 ДЗЯРЖАВА (9 гадзiн) 

Паходжанне, сутнасць i формы дзяржавы. Прававая 
дзяржnва, яе асаблiвасцi i функцыi. Асновы грамnдскага 
ладу i пnлiтыкi Рэспублiкi Беларусь. Яе адмiнiстрацыйна
тэрытарыялъная будова. Узаемаадносiны Рэспублiкi Бела
русь i iншых дзяржау СНД. Прэзiдэнт. Парламент, урnд, 
суд. Супольнiцтва "Беларусь - Расiя"". Мясцовае кiраванне 
i самnкiраванне. 
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Дзяржаваi улада. Новая рэдакцыя Канстытуцыi Рэспуб
лiкi Беларусь. Прэзiдэнт - кiраунiк дзяржавы. Прынцып 
раздзялення улад. Органы заканадаУчnй улады Рэспублiкi 
Беларусь. 

ВыканаУчая у лада i яе органы. Савет Мiнiстрау Рэспуб
лiкi Беларусь. Мясцовыя органы улады. 

Асновы канстытуцыйнага ладу Рэспублiкi Беларусь. Ас
ноуныя канстытуцыйныя абавязкi, правы i свабоды яе гра
мадзян. Усеагульная дэкларацыя правоу чалавека (ААН, 
1948). 

Прыналежнасць чалавека да пэунага грамадства як асно
ва яго грамадзянскай пазiцыi. Чалавек - грамадзянiн. Гра
мадзянства у Рэспублiцы Беларусь. Грамадзянская сталасць. 
Патрыятызм - любоу да Айчыны. Грамадзянскi гонар, сум
ленне, абавязак, адказнасць, мужнасць як выяУленне адно
сiн чалавека да грамадства, да сваёй дзяржавы. 

Прававая абароненасць грамадзян дзяржавы. Права як 
рэгулятар грамадскiх адносiн у розных сферах жьщцядзей

насцi грамадства. Галiны права: грамадз.янскае, працоунае, 
крымiнальнае, адмiнiстрацыйнае, сямейнае i iнш. 

Правапарушэнне - падстава для юрыдычнай адказнасцi 
грамадзян. Прычыны i вiды правапарушэнняу. Злачынства 
i пакаранне. Адказнасць непаУналетнiх перад законам. Заха. 
ванне прынцыпау сацыяльнай справяд.iriвасцi i роунасцi ycix 
перад законам. Стан злачыннасцi i правапарушэнн.яу у Рэс
публiцы Беларусь. 

Неабходнасць умацавання законнасцi ва ycix сферах гра
мадскага жьщц.я. ПравllllХоуныя органы: суд, пракуратура, 
органы юстьщыi, органы унутраных спрау, мiлiцыя, органы 
дзяржаунай бяспекi. 

Дзяржава .i грамадскiя арганiзацыi. Шматпартыйная 
сiстэма. Палiтычныя партыi i грамадскiя pyxi у Рэспублiцы 
Беларусь. Дзiцячыя i маладзёжныя грамадскiя арганiзацыi, 
рэлiгiйныя pyxi i ix дзейнасць. 

т э м а 4. ЧАЛАВЕК 1 ФОРМЫ ГРАМАДСКАй сВядОМАСЦI 
(6 гадзiн) 

Фiласофiя i яе роля у гiсторыi чалавецтва. Матэрыялiзм 
i iдэалiзм у фiласофскiх тэоры.ях. Агульначалавечыя каш
тоунасцi i iдэi гуманiзму у фiласофii. Шл.яхi развiцця фiла
софскай i грамадска-палiтычнай думкi у Беларусi. Фiласофiя 
i культура мыслення сучаснага чалавека. 

Навука - рухаючая сiла прагрэсу. Класiфiкацыя навук. 
Навуковае пазнанне як адзiнства ведау i дзейнасцi. Навукn 
як вiд духоунай вытворчасцi. Чалавеказнауства як сукуп-
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насць навук аб чмnвеку. Нnвука i мармьнасць. Прыяры
тэты раэвiцця нnвукi у Рэспублiцы Беларусь. Дэейнасць 
Фонду фундnментмьных даследnванняу. 

Рэлiгiя - неnд'емнnя частка культуры усяго чnлnвецтва. 
Сусветныя i нетрnдыцыйныя рэлiгii. Спецыфiка рэлiгiйнай 
свядомасцi. Суnдносiны рэлiгiйнага i навуковага светапо
гляду. Рэлiгiя i агульначnлnвечыя каштоунасцi. Роля i месца 
pэлirii у сучасным грnмадстве. Свабода сумлення. Сучасныя 
праблемы уэаемараэумення i супрацоунiцтва веруючых, 
няверуючых i атэiстау у Рэспублiцы Беларусь. 

Эстэтычнnя свядомасць у жьщцi чмnвека. Пnняцце эс
тэтычнага пачуцця. Мастацтва як вяршыня эстэтычнай 
свядомасцi i выяулення эстэтычных nдносiн чалnвека. Роля 
мастацтва у фармiрnвnннi i выхnваннi асобы. Эстэтычнnя 
культура асобы. Беларускае нnцыянальнае мастацтва i су
светная культура. 

Мармьная свядомасць у жыццядзейнасцi чалавека. 
Гiстарычныя тыпы маралi. Мармьная культура асобы i яе 
фармiраванне у сучасных умовах. 

Прnва i правnвая свядомасць. Гiстарычныя формы права. 
Развiццё нnцыянмьнай правnвой думкi: Статуты Вялiкага 
княства Лiтоускага, працы Фрnнцыска Скарыны, Льва Сапе
гi, Андрэя Волnна i iнш. Прававыя nдносiны i прававыя 
погляды. Сутнасць права. Права i марnльнасць. Фармiра
ванне правnвой культуры асобы. 

Асноуныя п.аняццi. Сацыяльная сфера. Вытворчая 
дзейнасць. Эканомiка. Сацыяльная справядлiвасць. Дзяр
жа!}ны лад. П алiтычная культура. Культура асо6ы. Куль· 
mypitaя спадчына. Адукацыя. Адукаванасць. Iнтэлiгент· 
насць. Культурнасць. Выхаванасць. Калекты!}. А!}тары· 
тэт.Адказнасць. Вучэбны калекты!}. Прафесiйныя саюзы. 
Працо!}нае заканада!}ства. Ра6очы час. Аплата працы. 
Занятасць. Веспрацо!}е. Прафесiйная мараль. Працоуная 
дысцыплiна. Прафесiйны гонар. Крытыка. Уласнасць. 
Дзяржава. Прававая дзяржава. Грамадскi лад. Палiтыка. 
Ул.ада. Грамадская арганiзацыя. Партыi. Саветы дэпу
татаf}. Прэзiдэнт. Канстытуцыя.Дзяржауная сiмволiка. 
Грамадзянiн. Грамадзянскасць. Канстытуцыйныя а6а
вязкi, правы i сва6оды грамадзян. П атрыятызм. Грама· 
дзянства. Права. Прававая а6ароненасць. Правапару· 
шэнне. Злачынства. Пакаранне. Законнасць. Фiласофiя. 
Навука. Рэлiгiя. Сва6ода сумлення. Эстэтыка. Мастацтаа. 
Эстэтычная культура. Мараль. Маральная норма. Мараль· 
ная культура. Прававая свядомасць. Прававыя адносiны. 
Прававая культура. 
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Вядучыя iдэi 

Матэрыяльная вытворчасць - аснова ycix сфер жыцця
дзейнасцi грnмадства. Праз калектыу i пры дапnмозе калек
тыву чалавек становiцца паунnпраУным членам грамадства. 
Кожны грамадзянiн нясе n:дказнасць перад дзяржавай за 
выкананне сваiх грамадзянскiх абавязкау, а дзяржава гаран
туе яму абарону яго правоу i свабод. Чалавек праз авало
данне формnмi грамадскай свядомасцi спасцiгае агульна
чалавечыя каштоунасцi i нормы, становiцца духоуна развi
той асобай. 

XI КЛАС 
1 гадзiна у mыдзень 

(усяzо 34 гадзiны, з ix 30 zадзiн па тамах i 4 zадзiны, 
якi.я настаунiк вызначае самастойна) 

ЧАЛАВЕК 1 СУЧАСНАЯ ЦЫВIЛ13АЦЫЯ 

Т Э М а 1. ГРАМАДСТВА 1 ЯГО PAЗBIЦI.J,R r ГIСТОРЫI 
ЧАJIАВЕЦТВА ( 4 zадзiны) 

Грамадства як сацыяльны арганiзм, .якi развiваецца у 
вынiку гiстарычнага узаемадзеяння людзей. Суадносiны 
грамадскага бьщця i грамадскай свядомасцi. Паняцце гра
мадскай вытворчасцi i спосабу вытворчасцi. Матзрыяльная 
i духоуная вытворчо.сць. 

Сутнасць грамадскаго. про.грэсу. Вытокi i рух11Ючы.я сiлы 
грnмадскага прагрэсу. Роля супярэчнасцей у грамадскiм раз
вiццi. Рэвалюцыйныя i эвалюцыйныя сацыяльны.я змены. 
Шлях рэформ. 

Адзiнства i ро.знастайнасць сусветнай гiсторыi. У яуленне 
аб грамадстве у розныя перыяды яго гiсторыi. Фармацы.я i 
цывiлiзацыя. Гiстарычныя тыпы цывiлiзацыi. Дабро i зло 
у гiсторыi. Роля народных мае i асобы у гiсторыi. Зм.яненне 
месца чалавека у свеце у ходзе гiстарычнага развiцця. Роля 
гiстарычных асоб. Культ асобы як грамадская з'ява. 

Т Э М а 2. САЦЫЯЛЫIАЯ СТРУКТУРА СУЧАСНАГ А 
ГРАМАДСТВА (6 гадзiн) 

Сацыяльная структура грамадствn i сацыяльныя групы 
людзей. Фармальныя i нефармальныя, часовыя i пастаян
ныя, у$ыя i рэальныя супольнасцi людзей, якiя Узнiкаюць 
стыхiйна i свядома. Роля грамадскага iнтарэсу у фармiра
ваннi сацы.яльнай структуры грамадства. 
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Сацыяльная псiхалогiя i грамадская самасвядомасць. 
Уплыу прынмежнасцi чnлnвека да той або iншnй групы на 
яго iндывiдумьныя асаблiвасцi. 

Дэмаграфiчная i этнiчная структура грnмnдства. Асноу
ныя дэмагрnфiчныя паняццi i працэсы: народnнасельнiцтва, 
нарnджnльнасць, смяротнасць, шлюбы, разводы, мiгра
цыi i iнш. Сучасныя асаблiвасцi дэмаграфiчнай палiты
кi. Дэмаграфiчная сiтуnцыя у Рэспублiцы Беларусь i яе 
перспектывы. . 

Нnцыя як элемент сацыяльно.й структуры грамадства. 
Нацыянмьная культура i нnцыянмьны характар. Чалnвек 
як прnдстаунiк пэунай сацыяльнай i нnцыянальнай агуль
нnсцi. Узаемасувязь нацыянальнага i агульнанароднага. 

Праблемы мiжнацыянальных nдносiн у сучасных 
умовnх. Патрыятызм, нnцыянnлiзм, iнтэрнацыяналiзм. 
Гiсторыя станаулення i сучасныя праблемы беларускай 
нацыi. 

Клnсы i класnвыя nдносiны у грnмnдскiм развiццi. Змя
ненне сnцыяльна-клnсnвай структуры грnмnдствn у яго гiста
рычным развiццi. Класавае i агульначалавечае у сучасных 
умовnх. 

Т э М а 3. СУЧАСllЫ СВЕТ 1 САЦЫЯЛЫШ ПРАГРЭС 
(7 гадзiн) 

Сутнасць сучаснага заходняга грамадства. Кnпiталiзн i 
навуковn-тэхнiчны прnгрэс. Асноуныя цэнтры сусветно.й 
гаспnдаркi. 

Чалnвек працы i прnца у сучасным кnпiтnлiстычным 
грамnдстве. Капiталiзм i шляхi сацыяльнага прагрэсу 
чnлавецтва. 

Палiтычная сiстэма сучаснага заходнягn грамnдства. 
Вiды пnлiтычнага ладу заходнiх крniн. У лада i пnлiтычныя 
партыi. Правы чмnвека i палiтыка прnвоу чnлавека. Свабо
да, роунnсць i заходняя дэмакратыя. 

Культура i nсоба у сучасным заходнiм грамnдстве. Форма 
сэнсу жьщця. Масавая i элiтарная культура. Заходняе гра
мnдства i праблемы гуманiзnцыi культуры. 

Сутнnсць сацыялiстычнnга iдэму. Тэорыя i практыка 
пабудовы сацыялiзму. Правы чалnвека i правы нацый. Ка
зарменны сацыялiзм i пnлiтыка знiшчэння нацыянальнай 
культуры у Беларусi. 

Змяненне характару прnцы i вытворчых адносiн у перы
яд перnходу нашо.й краiны да рыначно.й экnномiкi. 

Асноуныя напрамкi, мэты i зnдачы грамадска-пnлi
тычных i сацыяльных пераУтварэнняу у Рэсnублiцы 
Беларусь. 
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т э м а 4. ЦЫВIЛIЗАЦЫI 1 r ЛАБАЛЫIЪIЯ ПР АБJIЕМЫ 
СУЧАСНАСЦI ( 8 гадзiн) 

Сацыяльна-эканамiчная i палiтычная разнастайнасць 
сучаснай цывiлiзацыi. Узаемасувязь i узаемазалежнасць су
часнага свету. Узрастанне ролi агульначалавечых пачаткау 
у развiццi цывiлiзацыi. Асноуныя супярэчнасцi сучаснай 
цывiлiзацыi, тэндэнцыi i перспектывы развiцця. 

Чалавек i навукова.тэхнiчны прагрэс. Цывiлiзацыi i 
НТП. Вытокi, сутнасць, характэрныя рысы i асноуныя на
прамкi сучаснага этапа НТП. Адрозненне НТП nд навукова
тэхнiчнай рэвалюцыi. 

Сацыяльныя вынiкi НТР i ix супярэчлiвы характар. Ма
ральныя аспекты НТП i перспектывы чалавецтва. Гуманiс
тычны патэнцыял НТП. 

Чалавек i глабальныя праблемы цывiлiзацыi, ix пахо
джанне i iepapxiя. Праблемы захавання мiру на Зямлi i 
прычыны яе актуалiзацыi у сучасных умовах. Спецыфiка i 
характар мiжнародных nдносiн i шляхi Ум~щавання стабiль
насцi у свеце. Узаемасувязь праблем вайны i мiру з iншымi 
глабальнымi праблемамi сучаснасцi. Уклад Рэспублiкi Бела
русь у вырашэнне праблемы мiру. 

Прычыны i шматграннасць сучасных экалагiчных пра
блем. Ахова навакольнага асяроддзя. Безадходныя тэхна
логii. Рацыянальнае выкарыстанне сыравiнных i энергетыч
ных рэсурсау. 

Спецыфiка i асноуныя шляхi вырашэння экалагiчных 
праблем на сучасным этапе. Экалогiя i экалагiчная свядо
масць чnлавека. Чарнобыльская катастрофа i экалагiчныя 
праблемы Рэспублiкi Беларусь. 

Чnлавек i дэмаграфiчныя праблемы сучаснасцi. Узнау
ленне чалавечага жыцця i праблемы захавання чалавечага 
роду. Урбанiзацыя i яе сацыяльна-дэмаграфiчныя вынiкi. 
Харчовая праблема i спецыфiка яе вырашэння у розных 
краiнах i рэгiёнах свету. 

Цывiлiзацыя як сацыякультурнае Утварэнне. Цывiлiза
цыi i праблемы захавання чnлавечай культуры. Культура i 
працэс rуманiзацыi жьщця грамnдства. Культура ва умовах 
узаемазвязанага, цэласнага свету i яе роля у вырашэннi гла
бальных праблем выжывання чnлавецтва. 

Т э М а 5. ГУМАШСТЫЧНАЯ БУДОВА СВЕТУ 1 ЧАЛАВЕК 
(5 zадзiн) 

Сусветная культура i агульначалавечыя каштоунасцi як 
фундамент гуманiстычнай будовы свету. Дэмакратызацыя 
культуры. Культурная i нацыянальная самабьrrнасць народа 
i агульначалавечыя каштоунасцi. 
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Ад нnцыянnльнаrо суверэнiт:эту да сусветнага згуртаван
н.я. Шл.яхi i перспектывы будаунiцтва агульнаеУJ>апейскага 
дома. Каштоунасцi сучnснай цывiлiзацыi i неабходнасць ix 
зм.яненн.я у працэсе ствnрэнн.я гуманiстычнnга свету. 

Сучасны гуманiзм i .яго характnрыстыка: пачуццё гла
бальнасцi, iмкненне да справ.ядлiвасцi, нецярпiмасць да 
насiлл.я. Усебаковае развiццё чалавека як вышэйша.я мэта 
жьщц.я. 

Сучасны чnлавек i яго лепшы.я якасцi: любоу да блiж
н.яга, вызволение ад iлюзiй, рэnлiстычнасць мысленн.я, глы
бокае i усебаковае самапазнанне, пауната адчуванн.я адзiн
ства з прыродай, саюз свабоды i справядлiвасцi. 

Сnцы.ялъная справядлiвасць .як асноуная мэта развiцця 
цывiлiзnцыi. Асноуныя характарыстыкi гуманiстычнай бу
довы свету: эканомiка на карысць чnлавека, нова.я грамад
ска.я маралъ, гуманныя адносiны да прыроды , чnлавечая 
салiдарнасць, шырокае супрацоунiцтва i узаемаразуменне 
людзей. 

Падагульияюч.ыя заияткi 

Чалавек i грамадства у XXI стагоддзi. 

Асиоупыя папяччi. Грамадства. Грамадскае 6ьщцё. 
Грамадская свядомасць. Грамадская вытворчасць. Спосаб 
вытворчасцi. Грамадскi прагрэс . Рэвалюцыя. Эвалюцыя. 
Рэформа. Фармацыя. Цывiлiзацыя. Культ асо6ы. Гiстарыч 
ная неа6ходнасць. Сацыяльная структура. Сацы.яльная 
група. Сацыя.льна.я псiха.логi.я. Дэмаграфiя. Народанасе.ль
нiцтва. Н ацыя. Н ацыяна.льнасць. Н ароднасць. Н ацы.яна.ль
ная культура. Нацыяна.льныя адносiны. Патрыятызм. 
Iнтэрнацыяналiзм. Нацы.яна.лiзм. Класы. Капiта.лiзм. Су
светная гаспадарка. Масава.я ку.льтура . Элiтарна.я куль
тура. Сацыялiзм. Сацыя.лiстычны iдэал. Рэгiяна.льныя 
канф.лiкты. Краiны, якiя ста.лi на шлях развiцц.я. Навуко
ва-тэхнiчная рэвалюцыя. Г.лаба.льныя пра6лемы. Ур6анi
зацыя. Харчовая пра6лема. Пра6лема выжывання чала
вецтва. Гуманiстычная 6удова свету. Сусветная суполь
насць. Агульнаеурапейскi дом. Сучасны гуманiзм. Сучасны 
ча.лавек. 

Вядучыя iдэi 

Грамадства з'.яуляецца унiкальным па сваёй прыродзе 
сnцы.ялъным арганiзмам, .якi паста.янна развiваецца. Грамад
ства мае складаную сацьi.яльную структуру. Кожны чалавек 
заусёды з'яуляецца прадстаунiком не толъкi пэунай нацыi 
або народа, але i унiкальнай часцiнкай усяго чnлавецтва. 
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Сацыяльны прагрэс у сучасным свеце золежьщь ад адзiнства 
падыходау ycix краiн у вырашэннi nгульначолавечых задач. 

Сучасныя цывiлiзацыi- адно са звёнау гiсторыi чалавец
тва. Чолавецтва iмкнецца да гуманiстычнай будовы свету. 
Сацы.яльная справядлiвасць - аснова сучаснага гуманiзму. 

АСНО~НЫЯ ~МЕННI 1 НАВЫКI ВУЧНЯ~ 

Выкарыстоуваць тэарэтычны.я веды для аналiзу i ацэнкi 
з '.яу навакольнага свету; 

правiльна карыстацца у сваёй жыццядзейнасцi засвое
най тэрмiналогiяй, анолiзаваць розныя жьщцёвыя сiтуацыi, 
аб'ектыуна ацэньваць жыццёвыя iмкненнi i дас.ягнутыя 
вынiкi тых, хто нас акружае, i свае уласны.я; 

правiльна будаваць свае адносiны з равеснiкамi, настау
нiкамi, бацькамi i знешнiм акружэннем; 

засв6iць асноуныя прынцыпы i маральны.я нормы с.ямей
ных адносiн; 

аб'ектыуна меркаваць аб кожным чолавеку .як 116 асобе, 
.яе духоуным патэнцы.яле, маральных асновах i спосабе 
жьщц.я; 

свабодна арыентавацца у складаных сацыяльных працэ
сах, даваць аб'ектыуную ацэнку падзей i з'.яу; 

прымяняць атрыманыя сацыяльна-эканамiчны.я i права
вы.я веды у штодзённай жьщц.ядзейно.сцi; 

арыентавацца у сацы.яльных прагнозах i тэндэнцыях 
ро.звiцц.я сучасно.га свету; 

умець о.налiзаваць дз.яржауныя прававы.я дакументы i 
законы; 

весцi дыскусiю: выказваць уласнае меркаванне па пытан
ню, якое абмяркоуваецца, фармуляваць i абгрунтоуваць вы
вады i прапановы; 

самастойна рыхтаваць дамашнiя заданнi, выкарыстоу
ваючы пры гэтым не толькi дадатковую лiтаратуру, оле i 
перы.ядычныя выданнi, радыё- i тэлеперадачы, кiнафiльмы 
i iнш.; 

рыхтаваць паведамленнi па сацы.яльна-палiтычных i 
марольна-про.вавых пытанн.ях i выступаць з iмi перад адно.
класнiкамi i малодшымi школьнiкамi. 



/ II ВАРЫЯНТ 

ТЛУМА ЧАЛЬНАЯ ЗАПIСКА 

Новы грnмnдnзнаУчы прадмет "Чалnвек i грамnдства" 
ствараецца з улiкам наступных пnла.жэнняу: 

1. Курс пnвiнен сnдзейнiчаць сацыялiзацыi маладога па
калення, фармiраванню яго светапогляду, агульначалавечых 
каштоУ.насных арыентацый. 

2. Ен павiнен стаць ва.жнейшай састауляючай працэсу 
гуманiтарызацыi nдукацыi; iдэя каштоУнасцi чалавека i яго 
вольнага развiцця - асноуная для курса. 

3. Курс павiнен стварьщь цэласную карцiну сацыяльнага 
жьщця нn аснове iнтэграцыi ведау з фiласофii, эканамiчнай 
i сацыяльнn-палiтычнай тэорыi, этыкi, пcixaлorii, сацыяль
най псiхалогii, сацыялогii, палiталогii i правазнауствn. 

У аснову другой часткi гэтага курса пакладзены цывiлi- ' 
зацыйны пnдыход да грамадска-гiстарычнага развiцця, што 
патрабавала распрацоукi новых крытэрыяу адбору зместу. 

Дасягненнi i праблемы сучаснагn этапа цывiлiзацыйнnга 
развiцця чалавецтва з'яУляюцца ядром зместу курса. Ix раз
гляданне а.жьщцяуляецца паслядоуна пры аналiзе асноуных 
сфер жыццядзейнасцi грамадства: эканамiчнай, сацыяль
най, палiтычнай, культурна-духоунай. Значнае месца nдво
дзiцца асноуным каштоунасцям сучаснай цывiлiзацыi, якiя 
уключаюць у сябе сiстэмы таварна-грашовага, рыначнага 
механiзму рэгулявання эканамiчных nдносiн; палiтычныя 
адносiны, якiя базiруюцца на прынцыпах прававой дзяржа
вы i грамnдзянскага грамадства; агульначалавечыя мараль
ныя каштоунасцi; прынцыпы мiжнnродных адносiн, заснn
ваныя на новым палiтычным мысленнi; культурна-духоу
ныя каштоунасцi народау i дзяржау. 3 агульнnцывiлiзавn
ных пазiцый раз'глядаюцца працэсы nбнnулення. 

Глыбокаму успрымnнню асаблiвnсцей сучnснnй цывiлiзn
цыi'дnпаможа знаёмства з асноУнымi дасягненнямi перадавой 
грnмnдскай думкi, а таксама з галоунымi вехамi рnзвiцця 
чалавецтва на шляху станаулення цяперашняга грамадства. 

У першых раздзелах курса уводзiцца ключавое пnняцце 
"'цывiлiзnцыя'. Спачатку яно разглядаецца у гiстnрычным 
аспекце (яго трактоука фiлосафамi эпохi Асветы, засна-
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вальиiкамi марксiзму, заходнiмi сацыёлагамi першай пало
вы ХХ ст.), а затым раскрываецца яго сутнасць з пазiцый 
сучаснай навукi у супастауленнi з паняццем "грамадска
эканамiчная фармацыя", якое ляжыць у аснове фармацый
нага падыходу. Заключныя сюжэты, аб'яднаныя тэмай 
"Шлях да новай цывiлiзацыi", заклiканы надаць ведам i 
уяуленням навучэнцау значна большую паунату i вядомую 
завершанасць. 

Важным у змесце з'яуляецца iмкненне на працягу усяго 
курса раскрыць гiстарычны сэнс мiнулых эпох i сучаснага 
этапа праз ix чалавечае вымярэнне. Менавiта цывiлiзацый
ны падыход ставiць чалавека у цэнтр вывучэння мiнулага i 
цяперащняга. Гэты прынцып рэалiзуецца i у паслядоуным 
разгляданнi духоуна-каштоунасных арыентацый асобы i 
грамадства, якiя вызначаюць самабытнасць цывiлiзацыi, i 
у вывучэннi такiх пытанняу, як чалавек у сiстэме эканамiч
ных адносiн, сацыяльны статус асобы, палiтычны статус 
асобы, духоунае жыццё сучаснага чалавека. 

Айчыннае грамадазнауства сёння iмклiва асвойвае маг
чымасцi выкарыстання цывiлiзацыйнага падыходу да выву
чэння гiстарычных сучасных сацыяльных працэсау. Многiя 
пытаннi пакуль з'яуляюцца дыскусiйнымi. Таму пры раз
гляданнi шэрага праблем мэтазгодна прывесцi аргументы 
прыхiльнiкау розных, нярэдка i супрацьлеглых, пунктау 
гледжання, прапанаваць навучэнцам самастойна вызначыць 
сваю пазiцыю у гэтай спрэчцы, абгрунтаваушы свой выбар. 

VIII К ЛАС 
( 34 гадзiны) 

Раздзел 1 
ЧАЛАВЕК, ПРЫРОДА, ГРАМАДСТВА 

УВОД3ШЫ 

Гумаиiзм - прызнанне кашТоунасцi чало.века. Гуманны 
чало.век i гуманнае грамадства. Гуманiзм як прынцып адно
сiн да навакольнай рэчаiснасцi i паводзiн чалавека. 

Задачы, змест i метады вывучэння курса "Чалавек i 
грамадства". 

Т Эм а 1. ШТО ТАКОЕ ЧАЛАВЕК 
Рэлiгiйныя i навуковыя уяуленнi аб паходжаннi чала

века. Прыродныя i сацыяльныя фактары станаулення чала
века. Роля працы ва узнiкненнi i развiццi чало.века. 
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Адрозненне чnлавека ад жывёл. Чалавек - iстота бiя
сацыяльная. Мысленне i мова - спецыфiчныя уласцiвасцi 
чалавека. Здольнасць чалавека да творчасцi. 

Магчымасцi чалавека: фiзiчныя i iнтэлектуальныя; 
скрытыя i рэnлiзавцныя. Выдатныя дасягненнi людзей у 
розных галiнах дзейнасцi. Неабходнасць i спосабы пазнання 
сваiх магчымасцей. 

Патрэбнасцi чnлавека: матэрыяльныя i духоуныя, са
праудныя i уяУныя. Iнтарэсы чалавека, ix ведание i улiчван
не - умова гуманных адносiн да людзей. 

Здольнасцi чалавека: ардынарныя i выдатныя. Талент, 
генiяльнасць - ступень развiцця здольнасцей. Сiла волi, 
яе значэнне i выхавцнне. Характар - устойлiвыя iндывi
дуальныя асаблiвасцi чалавека. Фармiраванне характару i 
самавыхаванне. 

Мараль, яе роля у жыццi людзей. Змена 'УяУленняу мара
лi на розных этапах развiцця грамадства. Простыл нормы 
маралi, "зnлатое правiла маральнасцi". 

Культура сапраудная i уЯуная. Культура спажывання i 
культура творчасцi. Прылучэнне да сусветнай культуры -
неабходная умова чалавечага iснавання. 

Спрадвечнае iмкненне людзей да пошуку адказу на пы
таннi: што ёсць сэнс жьщця, смерць i бессмяротнасць, шчас
це? У чым заключаецца прызначэнне i адказнасць чалавека. 

Т Э М а 2. ЧАЛАВЕК 1 ПРЫРОДА 

Што такое прыродn? Бiясфера i ноасфера. Узаемадзеянне 
чалавека i навакольнага прыроднага асяроддзя. 

Месца чnлnвека у свеце прыроды. Развiццё уяуленняу 
людзей аб эвnлюцыi чалавека. Чалавек - звяно у ланцугу 
эвалюцыi. Асаблiвасцi эвалюцыi чnлавека. Пераход ад вiда
вой эвалюцыi да развiцця грамадскiх адносiн. 

Уплыу гаспадарчай дзейнасцi чалавека на навакольнае 
асяроддзе. Прагрэсiруючы працэс забруджвання прыроды. 
Экалагiчныя крызiсы у мiнулым чалавецтва. Асаблiвасцi 
сучаснага экnлагiчнага крызiсу. 

Цi ёсць межы росту гаспадарчай дзейнасцi чалавека? 
Шляхi выхаду з экалагiчнага крызiсу. 

Прырода - крынiца прыгожага. Прырода i мараль
насць. Значэнне асабiстага удзелу кожнага у ахове наваколь
нага асЯроддзя. 

Т Э М а 3. ЧАЛАВЕК СЯРОД ЛЮД3ЕЙ 

Агульная характарыстыка мiжасобасных адносiн. 
Адносiны дзелавыя i асабiстыя. Сiмпатыя i антыпатыя, 
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супрацоуmцтва i сапернiцтва, узаемаразуменне у мiжасобас
ных адносiнах. 

Змест, форма i культура зносiн. Асаблiвасцi зносiн з 
аднагодкамi i дарослымi людзьмi. Канфлiктныя сiтуацыi i 
спосабы ix вырашэння. Культура дыскусii. 

Што такое малая група, вiды малых группа вiдах дзей
насцi? Групы часовыя i пастаянныя. Самаадчуванне чалаве
ка у малой групе. Групавы эгаiзм. 

Калектыу i "псеудакалектыу''. Калектывiзм, iндывiдуа
лiзм i канфармiзм. Свабода асобы i калектыу. 

Таварыства i дружба як мiжасобасныя адносiны. Юнацкi 
iдэал сябра. Несумяшчально.сць дружбы з эгаiзмо.м, сябелюб
ствам i своеко.рыслiвасцю. 

Каханне - найскладанейшае чалавечае пачуццё. Кахан
не i iншыя по.чуццi - iнтарэс, закаханасць. Асаблiвасцi 
юнацкага кахання. Неабходнасць беражлiвых адносiн да 
дружбы i кахання. 

Мiжасобасныя адносiны у сям'i. Сямейны абавязак, 
клопат аб членах сям'i. Сям' я як крынiца шчо.сця чалавека. 

Месца i роля рэчау у жьщцi людзей. Культура адносiн 
да рэчау, якiя створо.ны людзьмi. Культура адзення, быту, 
мастацкi густ. 

Этыкет, яго роля у зносiнах памiж людзьмi. Ветлiво.сць, 
такт, прыстойно.сць у паводзiнах людзей. Значэнне со.мо.вы
хавання у фармiро.ваннi культуры зносiн i паводзiн. 

Юнацтва - перыяд о.ктыунага сацыяльнаго. пераходу у 
до.росласць. Пашырэнне сферы мiжасобасных адносiн у 
перыяд юнацтва. Мары iжьщцёвыя планы. Ро.шэнне пытан
няу: "Кiм быць?" i "Якiм быць?'" 

Т Э М а 4. ЧАЛАВЕК )-' ГРАМАДСТВЕ 
По.няцце аб грамадстве. Чалавек у эксплуататарскiм 

грамадстве. Змяненне становiшча чалавека у грамадстве, 
сво.бодным ад эксплуо.тацыi, шлях до. сапрауды гуманно.га 
грамадства. 

Экано.мiчная сферо. жьщця грамадства: по.няцце i асноу
ныя элементы. Тэхнiко. i тэхналогiя. Но.вуково.-тэхнiчны 
про.грэс. 

Эко.номiка для чалавека. Чало.век у свеце эко.намiчных 
о.дносiн. Што значьщь "быць гаспадаром" сёння? 

Кло.сы i класавыя о.дносiны. Inшыя сацыяльныя групы 
i супольнасцi. Гро.мо.дства - моладзi, моладзь - гро.мадству. 
Праблемы сацыяльнай роуно.сцi. 

Нацыi i но..цыянальныя адносiны. Лёс народа i лёс асобы : 
Адносiны да гiсто.рычнаго. мiнулага, традьщый, звычаяу 
но.рода. Праблемы мiжнацыянальных адносiн у сучасным 
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грамадстве. Клопат аб умацаваннi дружбы нородау - або· 
вязак кожнога. 

Сям'я - з'ява гiсторычная. Сувязь пакnленняу цi кан
флiкт пnкnленняу? Сфера быту: проблемы i рашэннi. 

Палiтыко, яе роля у жыццi грамnдствn. Палiтычныя 
11рг11нiз11цыi. Кnнстытуцыя Белnрусi nб праве nб'яднnння у 
палiтычныя пnртыi. Палiтычныя дзеячы: якiмi iм бьщь i 
ЯК iмi СТllЦЬ? 

Паходжанне i рnзвiццё дзяржnвы. Дзяржавn, у якой 
мы жывём. Перспектыва стварэння прававой дзяржавы. 

Права у сiстэме грnмадскiх адносiн. Абnвязкi чалавекn. 
Правы чалnвека. Констытуцыя Рэспублiкi Беларусь аб пра
вах, свабодах i nбnвязках асобы i грамадзянiна. 

Маладзёжныя nрrонiзацыi: задnчы, nсаблiвасцi пабудовы 
i дзейнnсцi. Удзел моладзi у iншых самадзейных аб'яднан
нях. Хто такiя "неформалы'" у маладзёжным nсяроддзi. 

Асноуныя рысы духоунага жыцця грамnдства. Каштоу. 
насцi культуры i культура каштоунnсцей. 

ЗАКЛЮЧЭНllЕ 

Глабальныя праблемы сучоснага свету. Адносiны ··зо
хад-Усход", "Поунач-Поудзень·· у сучасным свеце. Про
блемы свету i зnхавання чалавечай цывiлiзацыi. Перспек
тывы чалавецтвn. 

IX КЛАС 
( 34 гадзiны) 

Раздзел 11 
АСОБА.МАРАЛЬ.ПРАВА 

)'В()Д3111Ъl 

Задnчы i змест курса ··лсоба. Мараль. Права··. 

т э м а 1. МАРАЛЬ: ЧАЛАВЕК - ВЫШЭЙШЛЯ клштоrНАсць 

Мараль - навука пра дабро. Маральны iдэал. Самаудас
каналенне. Пошук маральнага iдэnлу. Рэлiгiя i мараль. 
Атэiзм i мараль. 

• Вялiкiя маральныя адкрьщцi. lдэi антычных мыслiце-
ляу. Стары запnвет: дзесяць запаведзяу. Евангелле: Нагор
ная пропnведзь Хрыста. Любоу i мiласэрнnсць - вышэйшnе 
дабро жыцця, мэтn жыцця. Чалавек - вышэйшая каштоу-
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насць. Катэгарычны iмперать~У маралi. Разумнае самааб· 
межаванне. 

• Два бакi маралi. Мараль асобы i мараль грамадства. 
Ацэнка, рэгуляванне, выхаванне. Грамадская думка. Чала
век - не раб абставiн. Унутраныя перакананнi асобы. Выха
ваучая задача маралi. 

Дабро i зло - асноуныя паняццi маралi. Паняцце даб
ра - выказванне iмкнення да чалавечнасцi, да гуманiзму. 
Паняцце зла - выказванне уяуленняу аб амаральнасцi, 
антыгуманным, нядобрым. Крытэрый маральнага. 

• Мараль у нашым грамадстве. Рух наперад да агульна-
чалавечых норм. 

• Суадносiны маральных i прававых норм. 
Мараль i новае мысленне. Суадносiны агульначалавечых 

i класавых iнтарэсау у сусветнай палiтыцы. Ад маралi 
"вобразу ворага" да маралi даверу i узаемаразумення. 

Т Э М а 2. МАРАЛЫIЫ СВЕТ АСОБЫ 

Сэнс жыцця i шчасця чалавека. "Вялiкiя", "вечныя··, 
"фатальныя" пытаннi у жьщцi чалавека. Уяуленнi аб сэнсе 
жыцця. Духоунае выспяванне асобы i пошук маральнага 
iдэалу. Кiм бьщь цi якiм бьщь? Як разумець шчасце? Сувязь 
памiж шчасцем асобы i яе маральнымi паводзiнамi. Эгаiзм 
i альтруiзм. 

Абавязак i сумленне. Абавязкi чалавека пераД грамад
ствам i перад самiм сабой. Абавязак грамадскi i абавязак 
маралъны (сумленне - аснова маралi, самакантроль асобы) . 
Канстытуцыя Рэспублiкi Беларусь аб абавязках грамадзян . 
Чыстае сумленне, хворае сумленне, мукi сумлення . 

Маральны выбар. Што такое добра i што такое дрэнна 
(маральная праблема). Як чалавек выбiрае правiльны Учы
нак, правiльную "лiнiю паводзiн"? Свабода выбару i адказ
насць. Маральны канфлiкт - унутранае сутыкненне розных 
пазiцый. Чалавек сярод людзей. Добры цi злы чалавек па 
сваёй прыродзе . Маральныя асновы зносiн. Зносiны i адзi 
ноцтва. Таварыства i дружба. Здольнасць чалавека супера
жываць i атаясамлiваць сябе з iншымi. Бескарыслiвасць i 
мiласэрнасць - рысы гуманных паводзiн. 

Маральныя аспекты кахання i шлюбу. Каханне i 
iдэал. Духоуны саюз у каханнi. Маральныя асновы шлюбу 
i сям'i. Маральны абавязак, гонар i годнасць у сямейным 
жьщцi. Праблема сапрауднага раунапрауя мужчынь~ i 
жанчыны. Адносiны да жанчыны - паказчык маральнай 
культуры. 
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Т э м а 3. МАРАЛЫIАЯ КУЛЬТУРА АСОБЫ 

Сутнасць маральнай культуры. Чалавек - творца самога 
сябе. Маральныя веды i практычныя паводзiны асобы. Кры
тычны аналiз уласных намерау i Учынкау. СпllЛучэнне аса
бiстых iнтарэсау з iнтnрэсnмi iншых. Чуласць i паслядоу
насць у адстойваннi справядлiвасцi. Бясконцасць працэсу 
марnльнага удасканальвnння. 

Маральная актыунасць асобы ва умовах ГllJlocнacцi i 
дэмакратыi. Неабходнnсць выхавання сацыяльна адказных 
паводзiн. Развiццё пачуцця асабiстай годнасцi, павагi да 
iншагn чалавекn, цярпiмасцi. Фармiраванне "культуры 
нязгоднасцi ·· ва умовах плюралiзму думак. 

Этыкет - абагульненне маральнага вопыту пnпярэднiх 
пакаленняУ. Дэмакратычнасць этыкету у сучасным грамад
стве. Накiраванасць этыкету на гарманiзацыю мiжасобасных 
адносiн. 

Цi заусёды маральны чалавек ветлiвы? Культура унут
раная i знешняя. Развiццё матывау, якiмi кiруюцца людзi 
у працэсе адносiн. Супярэчнасцi памiж мараллю i этыкетам. 
Крывадушнасць i ханжаства. Шчырасць i добразычлi
васць - гуманiстычныя каштоунасцi этыкету. 

Т э м а 4. ПРАВА: МЕРА СВАБОДЫ 1 АДКАЗНАСЦI АСОБЫ 

Уводны занятак. Чалавек мае права. Правы чалавека. 
У сеагульная дэкларацыя правоу чалавека - асноватвор

ны прававы дакумент сучаснасцi. Асноуныя iдэi Дэклара
цыi. Значэнне Дэкларацыi як iдэалу права, да ажьщцяУлен
ня якога павiнны iмкнуцца усе народы i усе дзяржавы. Iдэi 
Дэклnрацыi у Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь. 

Мера свабоды асобы. Асоба i грамадзянiн. Прывiлеi i 
правы. Ад класавага да агульначалавечага. Сутнасць дзяр
жавы i права. Сiстэма права. Iдэя злучэння сiлы i права. 
Жьщь па справядлiвасцi. 3 гiсторыi прававых iдэй. Вялiкiя 
мыслiцелi мiнулага аб прававой дзяржаУнасцi. Катэгарычны 
iмператыу права. 

Iдэя прававой дзяржавы: права вышэй за уладу. Дзяржа
ва - гэта улада. Дзяржауныя органы у Рэспублiцы Бела
русь. · Сутнасць прававой дзяржавы. Асноуныя прыметы пра
вавой дзяржавы. Рэалiзацыя iдэi прававой дзяржавы у Кан
стытуцыi Рэспублiкi Беларусь. 

Прававое становiшча грамадзянiна. Роунасць грамадзян 
перад законам. Паунnлецце. Асноуныя правы, свабоды i 
абавязкi грамадзян, магчымасцi ix рэnлiзацыi. Адказнасць 
грамадзян перад дзяржавай. 
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Т э М а 5. НА ШЛЯХУ ДА ПРАВАВОЙ Д3ЯРЖАВЫ 
Чалавек у прававой дзяржаве. Iнтарэсы, прnвы i свабода 

асобы - вышэйшая каштоунасць правnвой дзяржавы. Га· 
рантыi правоу i свабод асобы. Спалучэнне грамадскага i 
асабiстага iнтарэсу у грамадзянiна, яго правоу i абnвязкау. 
Канстытуцыя Рэспублiкi Беларусь аб асобе, грамадстве i 
праве. 

Т э м а 6. ПРАВАВАЯ КУЛЬТУРА АСОБЫ 
Сутнасць правnвой культуры. Прававая культура 

важны рэгулятар паводзiн асобы. Глыбокая паваm права -
аснова прававой культуры. Прававыя веды чалавека i умен
ие выбiраць тое цi iншае рашэнне, пэуную форму практыч
ных паводзiн. Уплыу прnвавой культуры на а.жыццяуленне 
правоу i свабод асобы. Роля адвакатуры i юрыдычных 
кансультацый для грамадзян. 

Дэфармацыi у развiццi маральна-прававой культуры асо
бы. Скажэнне уяуленняу аб справядлiвым i належным. 
Праявы маральнай адаптацыi (маральнай цярплiвасцi) да 
парушэнняу правоу асобы. Прававы нiгiлiзм. 

Роля прававой культуры службовых асоб i работнiкау 
праваахоУных орrонау у забеспячэннi i абароне про.воу асобы. 

Адраджэнне маральна-правnвой культуры асобы. Iдэал 
прававога, дэмакратычнага грамадства, агульначалавечыя 

каштоУнасцi маралi i права - апора i арыенцiр удасканален
ня маральна-прававой культуры грамадства i асобы. Неаб
ходнасць пераадолення праяу маральна-прававога нiгiлiзму, 
фармiравання паважлiвых адносiн да маралi, права i закону. 
Ператварэнне патрабаванняУ маралi i права у звычку i жьщ
цёвую патрэбнасць. 

Т Э М а 7. У3АЕМАДЗЕЯJШЕ МАР АЛI 1 ПРАВА 

Мара.ль i права: што ix зблiжае i у чым ix адрозненне. 
Чалавек - вышэйшая каштоУнасць маралi i права. Справяд
лiвасць - nгульная аснова маралi i права. Усеагульны ха
рактар дзеяння маралi, абмежаванасць сферы дзеяння пра
ва. Адwзненнi памiж маральнай i прававой адказнасцю асобы. 

Адраджэнне маральных i прававых пачаткау у жыццi 
грамадства. Уздзеянне маралi на развiццё права. Роля права 
у сцвярджэннi i абароне маралi. Узмацненне маральных i" 
прnвавых гарантый абароненасцi чалавека. 

ЗАКJIIОЧЭННЕ 

Роля маралi i права у станауленнi чалавека i грамадзя
нiна. 
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Х КЛАС 

( 34 гадзiны) 

Раздзел 1 
НА ШЛЯХУ ДА СУЧАСНАЙ ЦЫВIЛIЗАЦЪП 

Т э м а 1. МЫСЛIЦЕЛI МIН)' ЛАГ А 1 СУЧАСНАСЦI 
АБ ГРАМАДСТВЕ 1 ЯГО РА3ВЩЩ 

Грамадства i грамадскiя адиосiиы 
Паняцце грамадства. У заемасувязь грамадства i прыро

ды. Грамадства як сiстэма. Сферы грамадскага жыцця i ix 
узnемадзеянне . Грамnдства у развiццi. Про.грэс i яго крытэ
рыi. Асаблiвасцi пазнавання грамадскiх з'яу. 

Асноуныя паняццi. Грамадства. Сферы грамадскага 
жыцця. Грамадскi прагрэс. Грамадскiя адносiны. 

Развiццё ведау аб грамадстве 

Уяуленнi аб грамадстве на узроунi мiфалагiчнай свядо
масцi. Погляды Платона i Арыстоцеля на грамадства. Тэо
рыя грамадскага до.rnвора. Французскiя фiлосафы-асветнiкi 
аб цывiлiзацыi. А. Смiт аб ролi працы ва устанауленнi грn
мадскiх сувязей. Сацыялiсты-утnпiсты 116 iдэальнnй грамад
скай будове. Iдэя грамадзянскага грамадства i яе развiццё 
у працnх Гегеля. Гегелеуская дыялектыка i сусветна-гiста
рычны працэс. Станауленне сацыялогii як навукi. Перад
умовы узнiкнення марксiзму. Камунiстычная iдэя у кантэкс
це сусветнай цывiлiзацыi. Мnрксiзм як тэорыя i iдэалогiя. 

Асноуныя паняццi. Дзяржава . Грамадскi дагавор. Гра
мадскi iдэал. Грамадзянскае грамадства. Дыялектычны 
метад. Сацыялогiя як навука. 

Развiццё грамадазаауства у ХХ стагоддзi 

Iдэi тэхнакратызму у сацыяльным пазнаннi. Сучасны 
''неадарвiнiзм". Духоуныя каштоунасцi i ix роля у жьщцi 
грамадства. Праблемы сутнасцi i iснавання чало.века у фiла
софii экзiстэнцыялiзму. Сутнасць тэорый сацыяльнай стра
тыфiкацыi. Навуковая распрацоука паняццяу "сацыяльная 
роля" i "сацыяльны стnтус" . Праблемn перыядызацыi гiста
рычнnга развiцця. Гiсторыя скрозь прызму цывiлiзацыйнага 
падыходу. 
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Асноун.ыя паняццi. Прагрэс. Тэхнакратызм. Неадарвi
нiзм. Культура. Духоуныя каштоунасцi. Сва6ода асо6ы. 
Сацыя.льны.я групы. Сацы.я.льная ро.ля. Сацыяльны статус. 
Этапы прагрэсу. 

Прабле~ сучаснага грамадазнауства 

Сучасны этап развiцц.я грамадскiх навук. Узрастаине 
ролi навуковых дыскусiй. Абмеркаванне пытnнн~ марnль
нага удасканnлення асобы ва умовах перабудовы. Дыскусii 
па праблемах моладзi i маладзёжнай пnлiтыкi. 

Асноуныя паняццi. Iдэалогiя. Грамадскiя навукi. Ма
раль. Культурныя каштоунасцi. М аладзёжная культура. 

Т э М а 2. ЦЫВIЛIЗАЦЫ.1 МIНУЛАГА 

Ш то такое цывiлiзацыя? 

Суадносiны паняцц.яУ "фармацыя" i "цывiлiзацыя". Пры
меты цывiлiзацыi. Цывiлiзацыя i культура. Агульначnла-
вечыя каштоунасцi. · 

Асноупыя пан.яццi. Грамадска-эканамiчная фармацы.я. 
ЦывiлiзаllЫЯ. Споса6 жы1щя. Са1lыяльныя каштоунасцi. 
Цывiлiзацыйны падыход да гiстарычнага працэсу. 

Асаблiвасцi старажытиых цывiлiзацый 

Пераход ад дакласавага, дапiсьменнага, дадзяржаунага 
i дагарадскога стану грамадства да цывiлiзацыi. Змяненне 
узаемадзеяння чnлавека i прыроды. Стnнауленне грамадзян
скага грамадства старажытнасцi. Уклад народау свету у да
сягненнi цывiлiзацыi старажытнасцi. Адзiнства i узаема
сувязь свету стара.жьrrных цывiлiзацый. Праблема сучаснаrо 
разумения стара.жытнасцi. 

Асноун.ыя пан.яццi. Старажытныя цывiлiзацыi. Грама
дзянскае грамадства старажытнасцi. Сусветныя рэлiгii . 

Старажытвыя цывiлiзацыi Еtропы 

Спецыфiчныя асаблiвасцi старажьrrнагрэчаскай цывiлi
за.цыi: класiчнае рабства; полiс як адзiнства палiтычнnй 
структуры i грама.дзянскага грама.дства. Вялiкiя дасягненнi 
старажытна.грэчаскай культуры. Зара.джэнне фiласофii. 
Цывiлiзацыя элiнiзму - своеасаблiвы сiнтэз усходнiх i ан-
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тычных элементау грамадства. Грамадзянскiя каштоунасцi 
Рыма. Рымскае права. Рымскае красамоуства. 

Аскоун.ыя пан.яццi. П O.llic. Грамадзянскiя каштоунасцi. 
ЭJ1iнiстычная манархiя. Матэры.я.лiзм i iдэаJ1iзм. Ды.ялек· 
тыка. Ал.iгархiя. Д эмакраты.я. Рымскае права. 

Свет варварства 

Натуральная гаспадарка i яе роля у жыццi варварства. 
Супярэчнасць памiж дэмакратычнымi радав~1мi структурамi 
i узвышэннем знацi. Мiлiтарызацыя rрамадскаrа жьщця. 
Знаць i дружыннае асяроддзе - крынiца воiнскай iдэaлorii. 
Каштоунасцi свету варварау, ix адзiнства i супярэчнасцi. 
Сутыкненне варварскага i антычнага грамадствау. 

Аскоун.ыя пан.яццi. Варвары. Ваенная дэмакраты.я. На· 
туральная гаспадарка. Дружыннае асяроддзе. Радавыя 
каштоунасцi. Гераiчны.я каштоунасцi. 

Еwапейская цывiлiзацыя эпохi сярэднявечча 

Феадалiзм як спосаб жьщця i мыслення. СаслоУi сярэдне
вяковага грамадства, характарыстыка ix каштоунасцей. 
Сувязi саслоуяу i непераадольныя псiхалагiчныя бар'еры 
памiж iмi. Манархiя i царква як гаранты стабiльнасцi сярэд
невяковага грамадства. Хрысцiянства як о.снова сярэдне
вяковай цывiлiзацыi. Горад - калыска новай цывiлiзацыi. 

Асн.оун.ыя паняццi. Феадалiзм. СЯJ1Янства. Рьщарства. 
Рьщарскi.я каштоунасцi. М анархiя. Царква. Хрысцiянства. 
Ц эх. Каму на. 

Пераход да iндустрыяльнай цывiлiзацыi 

Перодумовы паскарэння rрамадскага прnгрэсу у ЕУJ>опе. 
Першапачатковае назапашванне капiталу i фармiраванне 
эканамiчнаrа суверэнiтэту уласнiкау. Каштоунасцi эпохi 
Адраджэння: rуманiзм, свабода асобы. Злом духоунага адзi
науладдзя царквы у ходзе Рэфармацыi. Дабрадзеi ранняга 
капiто.лiзму: rаспадарлiвасць, беражлiвасць, памяркоу
насць. Зараджэнне i развiццё парламентарызму. Значэнне 
прамысловаrа перавароту i буржуазных рэвалюцый у пера
ходзе да iндустрыяльнай цывiлiзацыi. 

Аспоун.ыя пан.яццi. Першапачатковае назапашванне. 
Гуманiзм. Гаспадарлiвасць. Беражлiвасць. Пам.яркоунасць. 
Парламентарызм. Рэфармацыя. Прамысловы пераварот. 
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Цывiлiзацыi У сходу 

"Н.яспынносць" развiцц.я. Непарыуна.я сув.язь усходн.яй 
цывiлiзацыi з прыродай. Традыцыйнасць .як вызначальны 
момант жьщц.я. Асаблiвасцi ва успрыманнi рэлiгii. Адсут
насць свабоды i дэмакратыi у еурапейскiм разуменнi. Свое
асаблiвасць сnцы.яльнай псiхалогii Кiта.я, Iндыi, Японii. 

Асноуныя паняццi. Традьщыя. Традьщыuнае zрамад· 
ства. Канфуцыянства. Iндуiзм. Фаталiзм. Сiнтаiзм. 

Раздзел 11 
СУЧАСНАЕ ГРАМАДСТВА - ЦЭЛАСНЫ 

1 'f3АЕМА3ВЯ3АНЫ СВЕТ 

Т э м а 3. СУЧАСНhI ЭТАП СУСВЕТНАГА ЦЫВIЛIЗАЦЫЙJIАГА 
РАЗВIЦЦЯ 1 НАША ГРАМАДСТВА 

Сучасвыя цывiпiзацыi 

Разнастайнасць шл.яхоу i форм грамадскnrа развiцц.я. 
Сучасны этап цывiлiзацыйнnrа развiцц.я. Тыпы цывiлiза
цый. Асаблiвасцi развiцця "традыцыйнага грамадства". 
Дас.ягненнi i суп.ярэчнасцi, тупiкi заходн.яй цывiлiзацыi. 
Пераход да постiндус-rры.яльнага грамадства. Цэласнасць i 
узаемазалежнасць сучаснага свету. 

Асноуныя паняццi. Цывiлiзацыя. Тыпы цывiлiзацый. 
Традьщыйнае zрамадства. Заходняя цывiлiзацыя. Постiн
дустрь/.ЯJlьнае zрамадства. Цэласнасць свету. 

Гпабапьиыя прабпемы сучасиасцi 

Паходжанне глабальных праблем i ix узаемасув.язь. 
Навукова-тэхнiчны прnrрэс i глабальны.я праблемы. Пагроза 
экалагiчнага крызiсу. Праблемы вайны i мiру у сучасных 
умовах. Узрастаючае адставанне краiн ··трэц.яга свету" ад 
развiтых дз.яржау. Шл.яхi вырашэнн.я глабальных праблем. 
Новае палiтычнае мысленне. 

Асноуныя паняцчi. Гл.а6ал.ьныя пра6л.емы сучаснасцi. 
Экал.аziчны крызiс. Гонка уз6раенн.яу. Наасфера. Новае па: 
лiтычнае мысленне. 
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Т э м а 4. ЭКАllАМIЧНАЕ РАЗВI~ С)'ЧАСllАЙ 
ЦЫВIJIIЗАЦЫI 

Экаиомiка i яе роля у жыццi сучасиага грамадства 

Залежнnсць узроУню жьщця nд стану эканомiкi. Сiстэма 
эканамiчных односiн. Вытворчасць. Адносiны уласнасцi. 
Разнастайнасць форм уласнасцi. Размеркаванне, яrо залеж
насць nд форм улnснасцi. Крынiцы даходау розных груп 
насельнiцтва. 

Асноун.ыя пан.яччi. Эканомiка. Прыватная уласнасць 
i яе формы. Ахцыян.ернае таварыства. Дз.я.ржауная уласнасць. 
Кааператыfjная fjласнасць. Размеркавальныя адносiны. 

Рыиачиыя адиосiиы у сучасиай экаиомiцы 

Паняццi рынку. Розныя варыянты арганiзацыi эканамiч
нага жыцця. Роля рынку у эканамiчным жьщцi. Закон вар
тасцi. Закон попыту i прапановы. Рынкi таварау, працы i 
капiталу. Канкурэнцыяi манаполiя. Супярэчнасцi рыначнай 
эканомiкi. Рыначны механiзм i дзяржаунае рэгуляванне. 
Роля грамnдзянскnга права, права на уласнасць у рыначных 
адносiнах. 

Асноун.ыя пан.яччi. Камандная эканомiка. Рыначная 
эканомiка. Таварны рынак. Рынак капiталу. Рынак працы. 
Рынак iнфармацыi. Бiржа. Канкурэнцы.я. М анаполiя. Д зяр· 
жаунае рэгуляванне рынку. 

Навукова-тэхиiчиы праrрэс i матэрыяльиая 
вытворчасць 

Сутнасць навукова-тэхнiчнnй рэвал:юцыi. Новы этап 
НТР. Кnмп'ютэрнnя рэвалюцыя. Змяненне становiшча чалn
века у прnцэсе вытворчасцi. Уздзеянне НТР на розныя сфе
ры дзейнасцi. 

Асноун.ыя пан.яччi. Навукова-тэхнiчная рэвалюцыя. 
Камп'ютэрная рэвалюцыя. Чалавечы фактар вытворчасцi. 
1 нтэнсiфiкацыя вытворчасцi. 

Чалавек у сiстэме экаиамiчиых адиосiи 

Чалавек у сiстэме адносiн уласнасцi. Змяненне ва умовах 
i эмесце працы. Адносiны чалавека да працы. Размеркаванне 
па працы. Магчымасцi павелiчэння асабiстага даходу. Па
трэбнасцi i спажыванне. Georg-E~kert-lnstltut 
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Асноуныя папячцi. Адчужэн.не. Гаспадарскiя адносiны 
да справы. Прынцып размеркавання па працы. Культура 
спажывання. 

Экавамiчвая рэформа у рэспубдiцы 

Неабходнасць эканамiчнай рэформы. Значэнне пераходу 
да рыначнай эканомiкi. Умовы пераходу да рынку. Неабход
насць стварэння сiстэмы сацыяльнай абароненасцi. Шляхi 
стабiлiзацыi эканомiкi. 

Асноуныя папячцi. Эканамiчная рэформа. Змешаная 
эканомiка. Рэzулюемая рыначная эканомiка. Кампенсацыя 
с трат i iндэксацыя даходау. Механiзм падтрымання заня 
тащi. Ста6iлiзацыя эканомiкi. 

XI КЛАС 
( 34 zадзiны) 

Раздзел П 

СУЧАСНАЕ ГРАМАДСТВА - ЦЭЛАСНЫ 
1 ~ЗАЕМАЗВЯЗАНЫ СВЕТ (працяг) 

Т Э м а 5. ЦЫВIЛIЗАЦЬLН 1 САЦЫЯЛЫIАЕ РАЗВ~ 

Сацыяльвая структура грамадства 

Сацыяльная структура грамnдства як сукупнасць узаема
звязаных i узаемадзеючых сацыяльных груп i сацыяльных 
iнстытутау. Разнавiднасцi сацыяльных груп. Прычыны са
цыяльна-структурных змяненняу. Роля сацыяльных перQ.· 
мяшчэнняу у жьщцi грамnдства. 

Аспоуныя папячцi. Са1,ы.ялъная структура грамадсm8а. 
Сацыялъны.я zрупы. Са~,ы.ялъны.я iнстытуты. Сацыялъныя 
перамяшчэннi. 

Нацыi i вацыявальвыя адвосiвы 

Нацыя i яе прыметы. Развiццё нацый i нацыянальных 
адносiн у сучасным свеце. Мiжнацыянальная iнтэграцыя, 
яе аб'ектыуныя прычыны. Этнiчныя крызiсы, ix асноуныя 
прычыны i шляхi пераадолення. Забеспячэнне правоу i сво
бод асобы - умова свабоды усяго народа. 
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Асноуныя пакяччi. Этнас. Этнiчныя супольнасцi. На
цы.я. Нацы.янальна.я дыферэнцьищыя. Мiжнацы.янальная 
iнтэграцыя. Нацыяналiзм. Шавiнiзм. 

Сацыяпьиы статус асобы 

Сnцыяльны статус асобы i сnцыяльно.й групы. Ацэнка 
грамадско.й значнасцi тых цi iншых сацыяльных пазiцый, 
.якiя займаюць людзi: аУтарьrrэт, прэстыж. Сацы.яльная ма
бiльнnсць. Сацыяльнnя роля чалавека. Сацыяльныя rорантыi. 

Асноукыя паняччi. СаllЫЯJlЬНЫ статус асо6ы ( прэс
тыж, аутарытэт). Сацы.я.льны.я ролi асо6ы. Сацы.я.льны.я 
гарантыi. 

Тэвдэицыi развiцця сацыяпьиых адиосiв 
у вашай краiие 

Змяненнi сацыяльно.й структуры рэспублiкi, .якiя адбы
ваюцца у цяперашнi час. Праблемы сацыяльно.й сферы на
шага грамадства. Сацыяльна.я палiтыка. 

Асноукыя пакяцчi. Сацы.яльная сфера грамадства. Са
цы.ядьна.я палiтыка. 

Т э м а 6. СУЧАСНАЯ ЦЫВIJIIЗАЦЫЯ 1 ПАJllТЫЧНАЕ 
ж~ 

Ропя папiтычиай сiстэмы у жыццi rрамадства 

Палiтычныя адносiны. Структура палiтычно.й сiстэмы. 
Узаемасувязь арганiзацый, палiтычных норм i палiтычнай 
культуры. Палiтычны р:>жым. Кiраванне грамадствам. 

Асноуныя пакячцi. П алiтычная у лада. П алiтыка. 
Дз.яржава. Права. Палiтычна.я парты.я. Грамадска-палi
тычны рух. Аутарытарызм. Таталiтарызм. Д эмакраты.я. 

Прававая дзяржава 

Вяршэнства закона - асноватворны прынцып прававой 
дзяржавы. РаУнапрауе грамадзян. Абарона правоу чалавека. 
У заемная адказнасць дзяржавы i асобы. Раздзяленне улад. 

Асноуныя пакяччi. Правы чалавека. Грамадз.янiн. Раз
дзJlJlенне улад.Прэзiдэнт. Правава.я дзяржава. Грамадз.ян
скае грамадства. 
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Палiтычвы плюралiзм 

Палiтычны манапалiзм i плюралiзм. Прынцыпы палi· 
тычнаrо партнёрства. Формы вырашэння палiтычных канф
лiктау ва Умовах прававой дзяржавы. Шматпартыйнасць. 

Ас1'ОУ1'ЫЯ nа1'яццi. Пл.юрал.iзм . Шматпартыuн.асць. 
Кан.сен.сус. Тал.еран.тн.асць. 

Парламевцкая дэмакратыя 

Парламентарызм - класiчная форма прадсто.унiчо.й 
дэмо.кратыi. Дзейно.сць парло.менцкiх по.ртый. Абарона про.· 
воу меншасцi у парламенце. Прынцып дво.йной адказно.сцi 
по.рло.менто.рыяу. ПрадстаУнiчая i непо.срэдно.я дэмакратыя. 

Асн,оун.ыя пан.яццi. П арл.амент. П раде таун.iчая i н.епа · 
срэдн.ая дэмакратыя. П арл.амен.цкая партыя. 

Папiтычвы статус асобы 

Разнастайнасць палiтычных роляу асобы. Роля выбар
wчыка. Выбарчая сiстэмо. у Рэспублiцы Бело.русь. Крытэрыi 
ацэнкi перадвыбарнай праграмы кандыдатау у дэпутаты . 
Палiтычныя лiдэры i iмiтатары. Палiтычно.я культура. 

Асн,оун,ыя пан.яццi. П ал.iтычны статус. Прававы ста· 
туе. Пал.iтычн.ы л.iдэр.Ахл.акратыя. Папулiзм. Палiтыч
н.ая культура. 

Кавстытуцыя Рэспублiкi Беларусь 

Асновы канстытуцыйнага ладу. 
Асоба, грамадства, дзяржава. Дзяржауныя органы. 

Ас1'оун.ыя nа1'ЯЦЦi. Асн.оуны закон. Грамадзян.ства. 
Правы, свабоды i абавязкi асобы i zрамадзян.iн.а. Вы6арчая 
сiстэма. Рэферэндум. Закан.адаучая, выканаучая i судовая 
у лады. 

Т э м а 7. ДУХО9НЫЯ КАШТ0911АСЦI СУЧАСНАЙ 
ЦЫВIЛIЗАЦЫI 

Духоfиая культура 

Пан.яцце культуры. Культура матэрыяльная i духоуная, 
ix узаемасувязь. Пераймальнасць i наватарства у развiццi 
культуры. Разнастайнасць культур. Масавая i элiтарная 
культура. Экранная культура. Узаемадзеянне культур. 
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Асн.оуныя пан.яццi. Культура грамадства. Матэры
я.лыtая i духоуная культура. М асавая i элiтарная культу
ри . 1 нтэрнацыянальная i нацыянальная культура. Дыя.лог 
культур. Культурная традьщыя. 

Навука i а;;укацыя 

Пnняцце навукi. Адрозненне нnвуковnгn ведания ад 
звычnйнnгn. Функцыi сучnснnй нnвукi. Свабодn творчасцi i 
мnрnльнnя nдказнnсць вучонnгn. Пnняцце nдукацыi . Дзяр
жnунnе рэгуляванне сiстэмы nдукацыi. Разнастnйнnсць ты
пау нnвучальных устnноу. Агульныя тэндэнцыi у рnзвiццi 
nдукnцыi. 

Асн.оун.ыя пан.яцц.i. Навука. Навуковы.я веды. Света
погляд. Адукацыя. Гуманiтарызацыя i гуманiзацыя адукацыi. 

Рэлiriя у сучасвым свеце 

Пnняцце рэлiгii. Культ, рэлiгiйны светапогляд. Цnрква. 
Адрозненне звычnйных уяуленняу веруючых nд бnгnслоуя. 
Аб'ядноуваючая i раз'ядноуваючая ролi рэлiгii у сучасным 
свеце. Сусветныя рэлiгii. Верnцярпiмасць як nднn з агульнn
чnлnвечых каштоунасцей. 

Асн.оуныя пан.яццi. Рэлiгi.я. Рэлiгiйна.я свядомасць. Мi
ласэрнасць. Маральны.я запаведзi. Сва6ода сумлення. Вера
цярпiмасць. 

Духоуиае жьщцё сучасиаrа чалавека 

Чnлnвек - творца i носьбiт культуры. Агульнnчnлnвечая 
культура i ncoбn. Светnпоглядныя nрыенцiры у выбары дУ· 
хоуных кnштоунасцей. Роля лiтаратуры, мnстnцтва у ма
рnльным i эстэтычным развiццi nсобы. Крытэрыi духоунасцi 
чnлnвекn. Бездухоунасць : прычыны i вынiкi, шляхi перnадо
лення. 

Асн.оун.ыя пан.яцц.i. Светапогляд. Духоуны.я каштоу
насцi. Духоунасць i 6ездухоунасць чалавека. 

Праблемы развiцця духоунай культуры у Беларусi 

Рnзвiццё духоунай культуры ва умовах абнnулення гра
мnдствn. Вяртанне у духоУнnе жьщцё рэспублiкi культурнnй 
спnдчыны. Супярэчнасць пnмiж духоуным патэнцыялnм на
шnгn грnмnдствn i магчымnсцямi прылучэння да яго людзей. 

Адрnджэнне культуры - неnбходнnя умовn nбнnулення 
грnмnдства. 
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Асн.оун.ыя пан.яццi. Культурная спадчына. Аzул.ьна
чал.авечыя духоуныя каштоунасцi. 

Т э М а 8. ДАРОfА ДА НОВАй ЦЫВIЛIЗАЦЫI 

lвфармацыйвае rрамадства 

Паняцце iнфармацыi. lнфармацыйнае грамnдства. 
Перспектывы развiцця грамnдства у розных сферах, яго 
супярэчнасцi. Роля сродкау масавай iнфармацыi у жыццi 
грамnдства. 

Асн.оун.ыя пан.яццi. lнфармацыя. Iнфармацыйнае zрл
мадства. Сродкi масавай iнфармацыi. 

Сацыяльиыя праrвозы будучаrа развiцця 

Сацыяльныя прагнозы i ix роля у грамадска-палiтычным 
развiццi. Навукова-тэхнiчная рэвалюцыя i альтэрнатывы 
будучынi. Глабальныя праблемы i шляхi ix вырашэння. 
Прыярытэт агульначалавечых каштоунасцей. 

Асн.оун.ыя пан.яцlfi. Саr4ы.яльны праzноз. Навукова·тэх
нiчная рэвал.ю14ыя. Гл.абал.ьны.я прабл.емы. Аzул.ьначал.аве
чыя каштоунасцi_ 
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