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ДА ПРАБЛЕМЫ АКТУАЛЬНАСЦІ ВЫКЛАДАННЯ 
РЭЛІГІЯЗНАЎСТВА Ў ВНУ БЕЛАРУСІ

FOR A GROWING PROBLEM 
OF TEACHING RELIGION AT UNIVERSITIES IN BELARUS

У артыкуле прадстаўлена праблема выкладання рэлігіязнаўства ў вышэй-
шых навучальных установах Беларусі. Зараз наша краіна знаходзіцца ў стане 
сістэмнай трансфармацыі, гэта патрабуе асэнсавання праблем філасофскага 
характару. Рэлігіязнаўства з’яўляецца адной з філасофскіх дысцыплін, і яго вы-
вучэнне аказвае істотны ўплыў на фарміраванне светапогляду студэнтаў. Раз-
глядаецца практычная значнасць вывучэння рэлігіязнаўства для фарміравання 
кампетэнтнасці будучых спецыялістаў. Ва ўмовах сучаснай Беларусі адбыва-
ецца паступовае пашырэнне рэлігійнай сферы. На развіццё краіны аказваюць 
уплыў працэсы глабалізацыі. Узнікаюць новыя патрабаванні да сацыяльна-
гуманітарнай падрыхтоўкі спецыялістаў у ВНУ. Вывучэнне рэлігіязнаўства 
рыхтуе студэнтаў да вырашэння праблем іх будучай прафесійнай дзейнасці.

Ключавыя словы: рэлігіязнаўства, практычная накіраванасць адукацыі, 
філасофскі светапогляд, сацыяльна-гуманітарная падрыхтоўка.

The problem of teaching religious studies in higher educational institutions 
of Belarus is considered. Now our country is in a state of systemic transformation, 
this requires a comprehension of problems of a philosophical nature. Religious 
studies is one of the philosophical disciplines, and its study has a signifi cant 
infl uence on the formation of the worldview of students. The practical importance 
of the study of religious studies for forming the competence of future specialists is 
considered. In the conditions of modern Belarus there is a gradual expansion of 
the religious sphere. The development of the country is infl uenced by the processes 
of globalization. There are new requirements for social and humanitarian training 
of specialists in the university. The study of religious studies prepares students for 
solving problems of their future professional activity.

Key words: religious studies, practical orientation of education, philosophical 
outlook, social and humanitarian training.

Перадумовай абмеркавання праблемы з’яўляецца яе фармуліроўка. 
Зараз ідзе імклівае скарачэнне гадзін на вывучэнне сацыяльна-гу-
манітарных дысцыплін і іх колькасці. Таму рэзка ўпаў узровень арыен-
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тацыі студэнтаў у светапоглядных, грамадскіх, рэлігійных і г. д. прабле-
мах. Тая інфармацыя, якую яны атрымліваюць з часопісаў і інтэрнэта, 
як правіла, мае надзвычай павярхоўны, фрагментарны і вельмі часта 
фальсіфікаваны характар. Такім чынам, яна не можа быць часткай 
фарміравання прафесійных ведаў і здольнасцей будучых спецыялістаў.

Мы лічым, што ў гэтым заключаецца праблема, бо працэсы, якія 
адбываюцца ў сучаснай Беларусі, патрабуюць, каб выпускнікі вну мелі 
дакладна сфарміраваную аснову светапогляду. Ім неабходна валодаць 
ведамі па сацыяльна-гуманітарных пытаннях, выкарыстоўваючы якія, 
яны маглі б ажыццяўляць сваю прафесійную дзейнасць.

Наш падыход да абмеркавання праблемы актуальнасці выкладан-
ня рэлігіязнайства і ўсяго блока сацыяльна-гуманітарных дысцыцплін 
у беларускіх вну выходзіць з таго, што неабходна высветліць іх ролю 
ў фарміраванні, па-першае, светапогляду студэнтаў, па-другое, іх 
прафесійных навыкаў.

Актуальнасць (ад лац. actualis – дзейсны) намі разумеецца ў вы-
ключна практычным кантэксце. Выкладанне кожнага вучэбнага прадмета 
павінна мець свой сэнс і мэту. У залежнасці ад таго, як яны разумеюцца, 
будуецца вучэбны курс.

У Рэкамендацыях па рэалізацыі Канцэпцыі аптымізацыі зместу, струк-
туры і аб’ему сацыяльна-гуманітарных дысцыплін ва ўстановах вышэй-
шай адукацыі, якая зацверджана загадам Міністра адукацыі Рэспублікі 
Беларусь ад 22.05.2014, сказана: «Распрацоўка і ўкараненне ў адукацый-
ным працэсе практыка-арыентаваных і прафіляваных спецыялізаваных 
модуляў па выбары ... з’яўляецца прыярытэтным напрамкам дзейнасці 
кафедр сацыяльна-гуманітарных дысцыплін» [1].

На нашу думку, любая праблема павінна абмяркоўвацца. Разумен-
не шляхоў дасягнення практычнай накіраванасці навучання можа быць 
розным. Відавочна, што ёсць спецыянальныя дысцыпліны, без авало-
дання якімі немагчыма казаць аб прафесійнай падрыхтоўцы студэнта. 
Безумоўна, што націск павінен быць зроблены менавіта на іх. Але, на наш 
погляд, тыя дысцыпліны, якія ўспрымаюцца як дадатковыя і да якіх для 
большасці спецыяльнасцей адносяцца сацыяльна-гуманітарныя прадме-
ты, таксама з’яўляюцца неабходнымі для фарміравання спецыяліста ва 
ўмовах сучаснай Беларусі.

Мы зыходзім з наступных палажэнняў, частку якіх лічым відавочнымі. 
Зараз у Беларусі адбываецца сістэмная трансфармацыя сацыяльнай 
сферы. Істотныя змены ахапілі большасць сфер грамадскага жыцця. 
Змянілася сама сацыяльная рэальнасць. Па прычыне сваёй радыкальнасці 
працэсы трансфармацыі патрабуюць філасофскага асэнсавання. Пры гэ-
тым панінна быць пераасэнсавана само тлумачэнне філасофіі і яе ролі 
ў грамадстве. Практычную карысць мы бачым у прапанаваным акадэмікам 
В. С. Сцёпіным разуменні філасофіі як рэфлексіі над падставамі культу-
ры, якія ўяўляюць сабой сістэму «светапоглядных уяўленняў і ўстановак, 
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што фарміруюць цэласны вобраз чалавечага свету» [2, с. 269]. Пры гэ-
тым трэба дакладна выявіць характар і агульны накірунак змен. На наш 
погляд, зараз прынцыповым для філасофіі з’яўляецца адмаўленне ад не-
пасрэднага выканання ідэалагічнай функцыі і акцэнтацыя ўвагі на асэн-
саванне праблем рэчаіснасці.

Рэлігіязнаўства з’яўляецца філасофскай дысцыплінай. Пры яе 
выкладанні ў сучасных умовах трэба ўлічваць, па-першае, істотную 
трансфармацыю рэлігійнай сферы Беларусі. За перыяд з 1988 па 2017 гг. 
колькасць зарэгістраваных рэлігійных суполак узрасла больш як у чатыры 
разы: з 765 да 3337. Стаўленне дзяржавы да рэлігіі памянялася на цалкам 
супрацьлеглае: раней яна разглядалася як ідэалагічна варожае ўтварэнне, 
зараз тлумачыцца як неад’емны кампанент нацыянальнай культурнай 
традыцыі і аснова маральнасці.

У плане выкладання адбылося адмаўленне ад навуковага атэізму і за-
мена яго рэлігіязнаўствам. Пры гэтым трэба адзначыць, што кардыналь-
нага разрыву з папярэднімі напрацоўкамі ў гэтай галіне ўдалося пазбег-
нуць.

Вельмі важным з’яўляецца тое, што паступова ў грамадскую думку 
ўваходзіць матэрыял, звязаны з гісторыяй нашай культуры. Неад’емнай 
часткай яе з’яўляецца рэлігійная традыцыя. Вядомыя дзеячы беларускай 
культуры працавалі на рэлігійнай глебе, у якасці яскравага прыкладу 
прыводзіцца выданне Скарынам Бібліі.

Зараз адной з задач вышэйшай адукацыі з’яўляецца фарміраванне 
ў студэнтаў нацыянальнага светапогляду. Прычым гэта не трэба разгля-
даць проста як добрае пажаданне. Беларусь сфарміравалася як самастойная 
краіна, і з гэтага трэба выходзіць. Той светапогляд, які быў сфарміраваны 
ў людзей старэйшага пакалення ў Савецкім Саюзе, зараз проста не адпавя-
дае рэчаіснасці, і ў яго трэба ўносіць істотныя карэктывы.

Пры выкладанні сацыяльна-гуманітарных дысцыплін трэба 
ўлічваць змену месца Беларусі ў свеце. Раней мы былі часткай адной з 
супердзяржаў і рухаліся ў рэчышчы яе знешняй палітыкі. Зараз Беларусь 
сама вызначае свой шлях, з улікам тых працэсаў, якія адбываюцца ў су-
часным свеце. Адным з іх з’яўляецца глабалізацыя, якая ўяўляе сабой 
выклік шмат для якіх краін. Яны шукаюць сваё месца ў тым узаемазвяза-
ным свеце, які склаўся ў апошні час. У гэтай сувязі мы прывядзём думку 
аднаго з найбольш вядомых сучасных сацыёлагаў Ульрыха Бека (1944–
2015): «Адзін з вялікіх палітычных адказаў на глабалізацыю абвяшчае: 
стварэнне і ўдасканаленне грамадства адукацыі і ведаў; паслабленне ці 
ліквідацыя яго прывязкі да пэўных працоўных месцаў і прафесій і ары-
ентацыя працэсаў прафесійнай падрыхтоўкі на ключавыя кваліфікацыі, 
якія знаходзяць шырокае прымяненне; пад гэтым разумеецца не толькі 
“гнуткасць” або “пажыццёвае навучанне”, але і сацыяльная кампетэнцыя, 
уменне працаваць у камандзе, адсутнасць боязі канфліктаў, разуменне 
культуры, шматпланавае мысленне» [3, с. 238].
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У цяперашніх умовах вышэйшая адукацыя павінна быць накіравана 
на падрыхтоўку прафесіяналаў, здольных вырашаць праблемы, якія 
паўстануць перад імі ў працэсе іх будучай дзейнасці. Менавіта яны за-
патрабаваныя на рынку працы як унутры Беларусі, так і звонку. Але ўсё 
больш робіцца відавочным, што прафесіяналізм у канкрэтнай галіне 
павінен спалучацца з наяўнасцю шырокага светапогляду. Як паказвае во-
пыт, студэнты праяўляюць цікавасць да пытанняў, звязаных з рэлігіяй, як 
па прычыне свайго ўзросту, так і таму, што адпаведная інфармацыя зараз 
шырока распаўсюджваецца праз газеты, часопісы і асабліва Інтэрнэт.

Што тычыцца студэнтаў педагагічных спецыяльнасцей, то для іх 
веды па рэлігіязнаўстве непасрэдна звязаны з будучай прафесійнай дзей-
насцю. Справа не толькі ў тым, што ім прыйдзецца прыкладаць намаганні 
па фарміраванні светапогляду школьнікаў, а рэлігійныя перакананні, 
як вядома, з’яўляюцца важным светапоглядным кампанентам. Сярод 
школьнікаў абавязкова будуць дзеці веруючых, і для працы з імі пажа-
дана мець хаця б базавыя веды аб рэлігійных веравучэннях. Апрача таго, 
трэба ўлічваць, што для паводзін прыхільнікаў некаторых рэлігійных 
арганізацый характэрны такія асаблівасці, якія, пры адсутнасці адпа-
ведных ведаў у педагогаў, могуць прывесці да канфліктных сітуацый. 
Напрыклад, адвентыстам сёмага дня нельга нічога рабіць у суботу, для 
іх гэта свяшчэнны дзень, згодна з чацвёртай запаведдзю. На ўзроўні 
студэнтаў гэта праяўляецца ў тым, што яны адмаўляюцца наведваць 
у суботу навучальныя ўстановы і здаваць у гэты дзень экзамены і залікі. 
У тых выпадках, калі я з гэтым сутыкаўся, кіраўніцтва вну ставілася 
да сітуацый з разуменнем і ішло студэнтам насустрач, тым больш, што 
ў іншыя дні яны вучыліся вельмі старанна. Гэта адна з асаблівасцей 
студэнтаў-пратэстантаў: старанную вучобу яны разглядаюць як выканан-
не адказнасці перад Богам.

Студэнтам юрыдычных спецыяльнасцей у іх будучай дзейнасці непаз-
бежна прыйдзецца сустракацца з веруючымі. Беларускае заканадаўства 
накіраванна на забеспячэнне згоды паміж прыхільнікамі розных 
вераванняў і прадухілінне канфліктаў на рэлігійнай глебе. Але па прычы-
не поліканфесійнай сітуацыі ў краіне патрабуюцца дадатковыя намаганні 
для забеспячэння гэтых задач.

Можна пералічыць шмат спецыяльнасцей вну, для якіх, на наш погляд, 
карысна выкладаць рэлігіязнаўства, каб падрыхтаваць прафесіяналаў таго 
ўзроўню, які адпавядае сучасным праблемам у грамадстве. Мы выходзім 
з таго, што выкладанне любой дысцыпліны павінна быць накіравана на 
рашэнне практычных праблем. Але па прычыне складанасці апошніх трэ-
ба, каб студэнты валодалі глыбокімі тэарэтычнымі ведамі. 
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ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ НЕПРЕРЫВНОСТИ 
В СИСТЕМЕ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

PRINCIPLES OF IMPLEMENTING THE IDEA 
OF CONTINUITY IN THE SYSTEM 
OF SUBJECT ORIENTED INSTRUCTION 
AND VOCATIONAL EDUCATION

В статье раскрывается система методологических принципов, обеспечи-
вающих практическую реализацию идеи непрерывности в системе профильного 
обучения и профессионального образования. К ним относятся принципы непре-
рывности, преемственности, фундаментальности, интегративности, вариа-
тивности, профессионализации и прогнозируемости.

Ключевые слова: непрерывное образование, профильное обучение, профес-
сиональное образование, методологические принципы.

The article discloses a system of methodological principles that ensure the 
practical implementation of the idea of continuity in the system of profi le education 
and professional education. These include the principles of continuity, continuity, 
fundamentality, integrativity, variability, professionalization and predictability.

Key words: continuous education, profi le education, vocational education, 
methodological principles.

Истоки идеи непрерывного образования можно найти у древних 
философов: Конфуция, Солона, Сократа, Платона, Аристотеля, Сене-


