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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Мэта і задачы вучэбнай дысцыпліны 

Мэта вучэбнай дысцыпліны - выпрацоўка цэласнага уяўлення аб асноўных 

тэндэнцыях і асаблівасцях развіцця філасофскай думкі ў Беларусі.  

Задачы дысцыпліны: 

1. выявіць сацыяльныя і культурныя перадумовы фарміравання беларускай 

філасофскай традыцыі, яе ўзаемасувязь з заходнееўрапейскай і сусветнай 

традыцыяй; 

2. прааналізаваць асноўныя этапы і накірункі філасофскай думкі Беларусі ў іх 

паслядоўнасці, узаемадзеянні і ўзаемаўплывах;  

3. прадставіць найбольш істотныя тэксты, у якіх выяўляецца філасофская 

традыцыя Беларусі;  

4. выявіць ступень актуальнасці філасофскай спадчыны Беларусі ў кантэксце 

сучаснай культуры; 

5. сфарміраваць у студэнтаў навыкі кампаратыўнага аналізу і сучаснага 

прачытання філасофскіх тэкстаў. 

Месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста з 

вышэйшай адукацыяй. 

Вучэбная дысцыпліна адносіцца да цыклу спецыяльных дысцыплін 

(дзяржаўны кампанент). 

Сувязі з іншымі навучальнымі дысцыплінамі. 

Вучэбная дысцыпліна «Гісторыя філасофскай думкі Беларусі» знаходзіцца ў 

цеснай ўзаемасувязі з шэрагам навучальных гісторыка-філасофскіх дысцыплін: 

«Антычная філасофія», «Філасофія Сярэднявечча і Адраджэння», «Філасофія 

Новага часу», «Гісторыя русскай філасофіі». 
 

Патрабаванні да кампетэнцый 

Засваенне вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя філасофскай думкі Беларусі» 

павінна забяспечыць фарміраванне наступных акадэмічных, сацыяльна-

асобасных і прафесійных кампетэнцый: 

акадэмічныя кампетэнцыі: 

 АК-1.Уметь ўжываць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння 

тэарэтычных і практычных задач; 

 АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам; 

АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі; 

АК-4. Умець працаваць самастойна; 

АК-5.Быть здольным спараджаць новыя ідэі, валодаць крэатыўнасцю; 

АК-6.Владеть міждысцыплінарным падыходам пры вырашэнні праблем; 

АК-7.Иметь навыкі, звязаныя з выкарыстаннем тэхнічных прылад і 

кіраваннем інфармацыяй і працай з кампутарам; 

АК-8. Валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камунікацыі; 

АК-9. Умець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго 

жыцця. 

сацыяльна-асобныя кампетэнцыі: 

СЛК-1. Валодаць якасцямі грамадзянскасці; 

СЛК-2. Быць здольным да сацыяльнага ўзаемадзеяння; 
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СЛК-3. Валодаць здольнасцю да міжасобасным камунікацыях; 

СЛК-4. Валодаць навыкамі здароўезберажэння; 

СЛК-5.Быть здольным да крытыкі і самакрытыкі (крытычнае мысленне. 

прафесійныя кампетэнцыі: 

ПК-2. Распрацоўваць і выкарыстоўваць сучаснае навукова-метадычнае 

забеспячэнне; 

ПК-3. Кіраваць навукова-даследчай працай навучэнцаў; ПК-4.Планировать 

і арганізоўваць выхаваўчую работу з навучэнцамі; 

ПК-4. Планаваць і арганізоўваць выхаваўчую работу з навучэнцамі; 

ПК-8. Карыстацца глабальнымі інфармацыйнымі рэсурсамі; 

          ПК-9. Валодаць сучаснымі сродкамі тэлекамунікацый. 

  У выніку вывучэння курса студэнт павінен:  

ведаць: 

- самыя важныя кірункі і школы развіцця філасофскай думкі Беларусі; 

- асноўныя ідэі ключавых персаналій мысляроў Беларусі; 

умець: 

- экспліцыраваць значэнне і змест самых важных канцэптаў прадстаўнікоў 

філасофскай думкі Беларусі; 

- выяўляць значэнне самых важных ідэй філасофскай думкі Беларусі ў кантэксце 

сучасных філасофскіх, культуралагічных і сацыяльна-палітычных канцэпцый.  

- абгрунтаваць самастойныя падыходы да пытанняў, якія вывучаюцца; 

валодаць: 

- навыкамі гісторыка-філасофскай рэканструкцыі асноўных ідэй мысляроў Беларусі; 

- філасофскай аргументацыяй у абмеркаванні актуальных праблем сучаснай 

філасофіі; 

-прынцыпамі ідэалогіі сучаснага беларускага грамадства і навыкамі іх 

выкарыстання ў прафесійнай і грамадскай дзейнасці. 

 

Структура вучэбнай дысцыпліны 

 Дысцыпліна вывучаецца на 2 курсе ў 4 семестры дзеннай формы атрымання 

адукацыі і на 4-5 семестры завочнай формы атрымання адукацыі. Усяго на 

вывучэнне вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя філасофскай думкі Беларусі» адведзена: 

- для вочнай формы атрымання вышэйшай адукацыі 132 гадзіны, у тым ліку 

64 аўдыторных гадзіны, з іх: лекцыі - 32 гадзіны, семінарскія заняткі - 28 гадзін        

(у тым ліку – 4 г ДН), кіруемая самастойная праца - 4 гадзіны (ДН).  

- для завочнай формы атрымання вышэйшай адукацыі 16 аўдыторных гадзін, 

з іх 10 гадзін лекцыі, 6 гадзін семінарскія заняткі. 

Працаёмкасць вучэбнай дысцыпліны складае 4 заліковыя адзінкі. 

Форма бягучай атэстацыі - экзамен. 
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ЗМЕСТ НАВУЧАЛЬНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

Тэма 1. Уводзіны: беларуская думка і яе  генеалогія  

Гісторыя філасофіі ў Беларусі, інтэлектуальная і культурная гісторыя, 

гісторыя ідэй. Гісторыя беларускай думкі: прадмет даследавання, лакальная 

традыцыя мыслення, праект “беларускай філасофіі”. 

Традыцыя думкі ў прасторы і часе: агульная характарыстыка. Адкрытыя 

межы. Полілінгвізм і транскультурнасць. Разрывы ў традыцыі. Уплывы і 

залежнасці.  Канструяванне канону. 

Пераемнасці і размежаванні. Канфлікт інтэрпрэтацый. 

Перыядызацыя філасофскай думкі Беларусі. Мінулае як культурнае 

ўтварэнне: храналогія, марфалогія, генеалогія думкі. 

Гісторыка-культурныя эпохі. Тыпы філасофскай культуры. Асобы і тэксты. 

Метадалогіі даследчых стратэгій: класічная гісторыя філасофіі (Я. Брукер, 

Г.В.Ф. Гегель), гісторыя ідэй (А. Лаўджой), гісторыя паняццяў у філасофіі і 

сацыяльнай гісторыі (нямецкая і брытанская традыцыі, сучасныя расійскія 

даследванні), сацыялогія філасофскіх ведаў (П. Бурдз’ё, Л. Пэнто, Р. Колінз, М. 

Ламонт), археалогія думкі (М. Фуко), вывучэнне культурнага трансфера (М. 

Эспань), сучасныя кампаратыўныя даследванні. 
 

Тэма 2. Элементы філасофскай культуры 

 ў беларускім сярэднявеччы (X-XV стст.) 

Агульная характарыстыка эпохі: паміж Поўначчу і Поўднем. Нарманы 

(варагі) і Візантыя. Грэцкая вера і традыцыйная культура. “Славянская” мова і 

“руская” гісторыя. Момант пачатку: Крыўе, Русь, Літва. Хрысціянская 

цывілізацыя. Праблема “рускай спадчыны” у сучаснай пастсавецкай 

гістарыяграфіі. 

Тып філасофскай культуры: позневізантыйскі канон (І. Дамаскін) і 

балгарскае пасрэдніцтва. Культура цытат. Ідэал філасофіі як «мудрасці без 

сілагізмаў».  

X-XIII стст. Перакладная літаратура: “Ізборнікі Святаслава”, “Шасціднеў”, 

“Фізіолаг”. Палемікі: мітрапаліт Іларыён “Слова пра закон і ласку”, Клімент 

Смаляціч “Пасланне Фаме прасвітэру...”. Царкоўнае красамоўства, казанні: 

Кірыла Тураўскі: «Прытча пра сляпога і кульгавага». Агіяграфія: Ефрасіння 

Полацкая, Аўрамій Смаленскі, “Слова пра манаха Марціна”. Летапісанне: 

“Аповесць мінулых гадоў”, Галіцка-валынскі летапіс, Кіева-пячорскі патэрык. 

“Слова аб паходзе Ігаравым” як помнік эпохі. 

XIV-XV стст. Рыгор Цамблак. Беларуска-літоўскія летапісы. Перакладная 

літаратура: “Аповесць пра трох каралёў”, “Аповесць пра Трою”, “Александрыя”. 

“Кіеўскі рэнесанс” XV  стагоддзя. “Арыстоцелева брама”. “Логіка Авіасафа”. 

Прыгоды паняцця дабрачыннасці (па А. Хархордзіну).  
 

Тэма 3. Эпоха Адраджэння ў Вялікім Княстве Літоўскім 

Агульная характарыстыка эпохі. Гурткі гуманістаў і адкрыццё антычнасці. 

Новалацінская літаратура. Антычны ідэал філасофіі і “эпікурэйства” XVI-XVII стст.  

Францыск Скарына (каля 1490 – пасля 1551): паміж Адраджэннем і 

Рэфармацыяй. Тып асобы. “Біблія руска”. Прадмовы і пасляслоўі Скарыны. 

Біблейская экзэгетыка. 



 6 

 
 

Тэма 4. Рэфармацыя ў Вялікім Княстве Літоўскім 

Агульная  характарыстыка рэфармацыйнага руху. Лютэране, кальвіністы, 

антытрынітарыі. Рэфармацыйныя элементы ў праваслаўі. Sola fide i Sola scriptura. 

Індывідуалізм, рацыяналізм, іррацыяналізм, сацыяльны крытыцызм. Канфесійныя 

палемікі і праблема талерантнасці.  

Сымон Будны (каля 1530 – 1593): “Катэхізіс”, “Аб асноўных артыкулах 

хрысціянскай веры”, “Аб свецкай уладзе”. 
 

Тэма 5. Прававое і палітычнае мысленне ў ВКЛ 

Анджэй Фрыч Маджэўскі (1505–1572)  і традыцыя “направы Рэчы 

Паспалітай”. Пратэстанцкія карані палітыка-прававога мыслення. “Сармацкая 

цывілізацыя” і яе крытыкі. “Боскае” і “натуральнае” права. Ідэя свабоды і ідэя 

рэспублікі. 

Андрэй Волан (1530–1610). Ідэя свабоды і ідэя справядлівасці. 

Справядлівасць дыстрыбутыўная і камутатыўная. “Аб гаспадары і яго асабістых 

дабрачыннасцях”, “Аб палітычнай альбо грамадзянскай свабодзе”. 

Аарон Алізароўскі (1610–1659). Натуральнае права і формы чалавечых 

супольнасцяў. Палітычная, філасофская і прававая свабоды. “Аб палітычнай 

супольнасці людзей”. 
 

Тэма 6. Пачатак прафесійнай філасофіі: Віленская школа 

Позняя схаластыка: агульная перыядызацыя і характарыстыка, месца ў 

каноне гісторыі філасофіі. Ордэн езуітаў ў еўрапейскай гісторыі. Тып мыслення і 

структура курсаў філасофіі. Філасофія тэарэтычная (рацыянальная, натуральная і 

транснатуральная) і практычная (манастыка, эканоміка, палітыка).   

Мацей Казімір Сарбеўскі (1595–1640). Курсы па паэтыцы і рыторыцы. 

Мімезіс і “аўтаномнасць творчага акта”. “Багі язычнікаў”. 

Лука Залускі (1604–1676). Арыентацыя на “практычную філасофію”. 

“Агульная філасофія”. 

Сігізмунд Лаўксмін (1596–1670): “Практычнае красамоўства”, “Сутнасць 

дыялектыкі”.  

Альберт Каяловіч (1609–1677) і палеміка з эксперыментальным 

прыродазнаўствам. “Зрок, што удакладнены розумам”. 

Тэадор Білевіч (cяр. XVII – пачатак XVIII) “Філасофія рацыянальная, 

натуральная і маральная”. 
  

Тэма 7. Віленская школа: эклектычная філасофія (філасофія 

resentiorum) 

Эксперыментальнае прыродазнаўства і трансфармацыі “другой схаластыкі”.  

Антоні Скарульскі (1715–1780) і мадэрнізацыя арыстацелізму. Эмансіпацыя 

філасофіі ў сістэме схаластычных ведаў. “Каментары па філасофіі альбо 

логіцы...”.  

Станіслаў Шадурскі (1726–1786) філасофія “розуму і адчуванняў”. 

Інкарпарацыя картэзіанства. “Філасофскія палажэнні з агульнай фізыкі”.   

Бенедыкт Дабшэвіч (1722–1794) і канчатковая перамога “філасофіі новых”. 

Гнасеалагізацыя логікі. “Погляды новых філосафаў”.  
 

Тэма 8. Асветніцтва ў Рэчы Паспалітай 
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Перыядызацыя і катэгорыі мыслення. Асветніцтва і мадэрнасць. 

Трансфармацыі ідэі філасофіі. Віленская школа: фізіякратызм (Еранім 

Страйноўскі (1752–1816), Іахім Храптовіч (1729–1812).  

Казімір Нарбут (1738–1807). Канчатковы разрыў са схаластыкай. Логіка як 

тэорыя пазнання. Псіхалагізацыя і антрапалізацыя логікі. “Логіка, альбо навука аб 

роздуме і развазе”, “Выбраныя развагі з філасофіі”. 

Ян Снядэцкі (1756–1830). Рэдэфініцыя філасофіі. Палеміка з           І. Кантам і 

нямецкай школай. Дэуніверсалізацыя розуму. Розум і “неразумнае”. Элементы 

фенаменалогіі.  “Пра філасофію”, “Філасофія чалавечага розуму”. 

Анёл Доўгірд (1776–1835). Крытычны рэалізм. Палеміка (разыходжанні) з І. 

Кантам. Псіхалагізацыя логікі. “Логіка тэарэтычная і практычная”, “Даклад, 

маючы за мэту давесці рэчаіснасць чалавечага пазнання”. 
 

Тэма 9. Постасветніцкае мысленне: рамантызм, народніцтва, пазітывізм 

Агульная характарыстыка часу. Катэгорыі мыслення: асоба, народ, гісторыя.  

Ёзэф Галухоўскі (1797–1858) “Філасофія ў жыцці цэлых народаў і асобнага 

чалавека”.  

Фларыян Бохвіц (1799–1856) і элементы рэлігійнага персаналізму.  

Адам Міцкевіч (1798–1855), Анджэй Тавяньскі (1799–1878). Гісторыясофія, 

месіянізм, містыцызм.  

Дыскурс этнаграфіі (Зарыян Даленга-Хадакоўскі (1784–1825),     Ян Чачот 

(1796–1847) і інш.). Народ як аб’ект даследаванняў і як (патэнцыйны) суб’ект 

гісторыі.  

Заходнерусізм (М.В. Каяловіч): асноўныя ідэі. Ідэалогія народніцтва. 

Сацыяльнае мысленне і “праекты вызвалення”. Феномен “абуджальнікаў”. 

Генеалогія беларускай ідэі (ад Кастуся Каліноўскага (1838–1864) да Францішка 

Багушэвіча (1840–1900). 
 

Тэма 10. Беларускае адраджэнне і яго самарэфлексія 

Сацыякультурныя ўмовы і фактары фарміравання беларускага 

нацыянальнага руху.  Міф паходжання і фарміраванне канону. Прыналежнасць да 

“заходняй цывілізацыі”. Этнічнае і сацыяльнае. 

Максім Багдановіч (1891–1917) “Белорусское возрождение”. 

Ігнат Канчэўскі (Абдзіраловіч) (1896–1923) “Адвечным шляхам”. Беларусь 

як “мяжа між Захадам і Усходам”. Ідэя недалучэння. Беларускі дух і філасофія 

творчасці. «Ліючаяся форма» і новыя сацыяльныя практыкі.  

Уладзімір Самойла (Суліма) (1878–1941). Запозненае “фіхтэанства” і 

“крытычны аптымізм”. “Гэтым пераможам”. 

Аляксандр Цвікевіч (1898–1937) і беларускае посткаланіяльнае мысленне.  
 

Тэма 11. Беларуская савецкая філасофія 

Савецкая цывілізацыя як перыферыйная мадэрнасць. Фарміраванне і развіццё 

савецкай філасофіі: паміж парадыгмай “крытыкі” і ідэалам “навукі”. Феномен 

савецкай філасофіі: асноўныя падыходы да інтэрпрэтацыі. Савецкая філасофія і 

марксізм. Станаўленне сацыяльных інстытутаў  і канона мыслення. Статус 

філасофіі ў познесавецкія часы: структура “філасофскіх навук”. Беларуская 

савецкая філасофія: школы і накірункі. У. М. Іваноўскі, М. М. Нікольскі, Б. Э. 

Быхоўскі. Філасофскія даследаванні ў пасляваеннай Беларусі. 

Гісторыка-філасофская школа: (А. С. Майхровіч, У. М. Конан,       Э. К. 
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Дарашэвіч і інш.). Школа філасофіі навукі (В. С. Сцёпін і інш.). Фенаменалагічна-

герменеўтычная арыентацыя (А. А. Міхайлаў і інш.).  

 

Тэма 12. Сучасная сітуацыя ў філасофіі Беларусі 

Беларускае мысленне і постсавецкая філасофія: апазнаванне, сутыкненне, 

дыялог. Тэндэнцыі і накірункі: традыцыяналізм, постмадэрнізм, посткаланіяльная 

думка.  

Выданні, прафесійныя і навучальныя цэнтры, накірункі даследаванняў.  

Акадэмічная і неакадэмічная філасофія. Асноўныя праблемы і перспектывы. 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА НАВУЧАЛЬНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

дзенная форма атрымання адукацыі с прымяненнем дыстанцыйных адукацыйных 

тэхналогій  
Н

о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, 

темы 

Количество аудиторных часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
  

У
С

Р
 

 

Ф
о

р
м

а 
к
о
н

тр
о

л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Уводзіны: 

беларуская думка і 

яе  генеалогія 

4  2 

(ДН) 

 

   адкрытае 

эўрыстычнае 

заданне-

праект 

2. Элементы 

філасофскай 

культуры ў 

беларускім 

сярэднявеччы (X-

XV стст.) 

 

2  2    гутарка 

3. Эпоха Адраджэння 

ў Вялікім Княстве 

Літоўскім 

2  2   2 

(ДН) 

адкрытае 

эўрыстычнае 

заданне-

рэцэнзія 

4. Рэфармацыя ў 

Вялікім Княстве 

Літоўскім 

2  2    калёквіум 

5. Прававое і 

палітычнае 

мысленне ў ВКЛ 

4  2    калёквіум 

6. Пачатак 

прафесійнай 

філасофіі: 

Віленская школа 

2  2    даклад 

7. Віленская 

школа: 

эклектычная 

філасофія 

(філасофія 

resentiorum) 

 

4  2    даклад 

8. Асветніцтва ў 

Рэчы Паспалітай 

2  2   2 

(ДН) 

адкрытае 

эўрыстычнае 

заданне-
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рэцэнзія 

9. Постасветніцкае 

мысленне: 

рамантызм, 

народніцтва, 

пазітывізм 

 

2  2    даклад 

10. Беларускае 

адраджэнне і яго 

самарэфлексія 

4  4    гутарка 

11. Беларуская 

савецкая філасофія 

2  4    даклад 

12. Сучасная сітуацыя 

ў філасофіі 

Беларусі 

2  2 

(ДН) 

   адкрытае 

эўрыстычнае 

заданне-

праект 

 Усяго: 32  28   4  
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА НАВУЧАЛЬНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

завочная форма атрымання адукацыі  
Н

о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
  

У
С

Р
 

 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Уводзіны: беларуская 

думка і яе  генеалогія 

2  2    калёквіум 

2. Элементы філасофскай 

культуры ў беларускім 

сярэднявеччы (X-XV 

стст.) 

 

2      кантрольная 

праца 

10. Беларускае адраджэнне 

і яго самарэфлексія 

2      гутарка 

11 Беларуская савецкая 

філасофія 

2  2    гутарка 

12 Сучасная сітуацыя ў 

філасофіі Беларусі 

2  2    кантрольная 

праца 
 Усяго: 10  6     

 

 

 

 



 12 
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метадычны дапаможнік / І. А. Бортнік. - Наваполацк : ПДУ, 2010. - 118, [1] 

c. 
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Эпоха Сярэднявечча / В.Б. Евароўскі [і інш.]; рэд. кал.: В.Б. Евароўскі [і 
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11. Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. 

– Мн., 1962. – 350с. 
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Пералік рэкамендаваных сродкаў дыягностыкі і методыка фарміравання 

выніковай ацэнкі 

 

 Адзнака за адказы на лекцыях (апытанне) і семінарскіх занятках ўключае ў 

сябе паўнату адказу, наяўнасць аргументаў, прыкладаў. 

 Пры ацэньванні рэферата (дакладу) звяртаецца ўвага на: змест і паўнату 

раскрыцця тэмы, структуру і паслядоўнасць выкладу, крыніцы і іх інтэрпрэтацыю, 

карэктнасць афармлення і г.д. 

 Адзнака эсэ фарміруецца на аснове наступных крытэрыяў: самастойнасць 

пастаноўкі праблемы і спосабу яе інтэрпрэтацыі / рашэння, аргументаванасць 

меркаванняў, пісьменнасць і стыль выкладу і г.д.  

Пры ацэнцы адкрытага (эўрыстычнага) задання неабходна ўлічваць: 

самабытнасць (арыгінальнасць) створанага адукацыйнага прадукту, даследаванне 

вывучаемай феномену з розных бакоў, інтэграванне ведаў з розных абласцей, 

асобасная значнасць дасягнутых вынікаў.  
 

Формай бягучай атэстацыі па дысцыпліне «Гісторыя філасофскай думкі 

Беларусі" вучэбным планам прадугледжаны - экзамен. 

Пры фарміраванні выніковай ацэнкі выкарыстоўваецца рэйтынгавая ацэнка 

ведаў студэнта, якая дае магчымасць прасачыць і ацаніць дынаміку працэсу 

дасягнення мэтаў навучання. Рэйтынгавая адзнака прадугледжвае выкарыстанне 

вагавых каэфіцыентаў для бягучага кантролю ведаў і бягучай атэстацыі студэнтаў па 

дысцыпліне. 

Вагавыя каэфіцыенты, якія вызначаюць ўклад бягучага кантролю ведаў і 

бягучай атэстацыі ў рэйтынгавую ацэнку: 

 адказы на семінарскіх занятках - 25%;  

 напісанне адкрытага эўрыстычнага задання - 25%;  

 падрыхтоўка даклада - 25%;  

 калоквіум - 25% 

Выніковая адзнака па дысцыпліне разлічваецца на аснове ацэнкі бягучай 

паспяховасці і экзаменацыйнай ацэнкі з улікам іх вагавых каэфіцыентаў. Вагавая 

адзнака па бягучай паспяховасці складае 40%, экзаменацыйная адзнака - 60%. 

 

Прыкладны пералік заданняў для кіруемай самастойнай работы студэнтаў  

 

Тэма 3. Эпоха Адраджэння ў Вялікім Княстве Літоўскім (2ч.ДО) 

Агульная характарыстыка эпохі. Гурткі гуманістаў і адкрыццё антычнасці. 

Новалацінская літаратура. Антычны ідэал філасофіі і “эпікурэйства” XVI-XVII стст.  

Францыск Скарына (каля 1490 – пасля 1551): паміж Адраджэннем і 

Рэфармацыяй. Тып асобы. “Біблія руска”. Прадмовы і пасляслоўі Скарыны. 

Біблейская экзэгетыка. 

Адкрытае эўрыстычнае заданне крэатыўнага тыпу – рэцэнзія  

Прыклад: Зрабіце рэцэнзію на адзін з артыкулаў з кнігі “Гiсторыя 

філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі” Т. 2. (Гiсторыя філасофскай і 

грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 т. Т. 2. Протарэнесанс і Адраджэнне / 

С.I. Санько [i iнш.] ; Нац. акад. навук Беларусi, Iн-т фiлвсофii. — Мiнск : Беларус. 

навука, 2010. — 840 с.) – на выбар.  У рэцэнзіі трэба даць сціслы змест артыкула, 
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прааналізаваць асноўныя высновы, якія прапануе аўтар артыкула.  

 (Форма кантролю – размяшчэнне рэцэнзіі на форуме адукацыйнага партала).  

 

Тэма 8. Асветніцтва ў Рэчы Паспалітай (2ч.ДО) 

 

Перыядызацыя і катэгорыі мыслення. Асветніцтва і мадэрнасць. 

Трансфармацыі ідэі філасофіі. Віленская школа: фізіякратызм (Еранім 

Страйноўскі (1752–1816), Іахім Храптовіч (1729–1812).  

Казімір Нарбут (1738–1807). Канчатковы разрыў са схаластыкай. Логіка як 

тэорыя пазнання. Псіхалагізацыя і антрапалізацыя логікі. “Логіка, альбо навука аб 

роздуме і развазе”, “Выбраныя развагі з філасофіі”. 

Ян Сьнядэцкі (1756–1830). Рэдэфініцыя філасофіі. Палеміка з І. Кантам і 

нямецкай школай. Дэуніверсалізацыя розуму. Розум і “неразумнае”. Элементы 

фенаменалогіі. “Пра філасофію”, “Філасофія чалавечага розуму”. 

Анёл Доўгірд (1776–1835). Крытычны рэалізм. Палеміка (разыходжанні) з І. 

Кантам. Псіхалагізацыя логікі. “Логіка тэарэтычная і практычная”, “Даклад, 

маючы за мэту давесці рэчаіснасць чалавечага пазнання”. 

Адкрытае эўрыстычнае заданне крэатыўнага тыпу – рэцэнзія. 

Прыклад: зрабіце рэцэнзію на адзін з артыкулаў з кнігі “Гiсторыя 

філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі” Т. 4. (Гісторыя філасофскай і 

грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 т. Т. 4 : Асветніцтва / аўтары тома: І.М. 

Бабкоў [і інш.] ; рэдкал. тома: В.Б. Евароўскі [і інш.] ; Нац. акадэмія навук 

Беларусі, Iн-т філасофіі. — Мінск : Беларуская навука, 2017. — 432 с.).  У рэцэнзіі 

трэба даць сціслы змест артыкула, прааналізаваць асноўныя высновы, якія 

прапануе аўтар артыкула.  

(Форма кантролю – размяшчэнне рэцэнзіі на форуме адукацыйнага партала).  

 

Прыкладная тэматыка семінарскіх заняткаў 

Тэма 1. Уводзіны: беларуская думка і яе генеалогія (2ч.ДО) 

Гісторыя філасофіі ў Беларусі, інтэлектуальная і культурная гісторыя, 

гісторыя ідэй. Гісторыя беларускай думкі: прадмет даследавання, лакальная 

традыцыя мыслення, праект “беларускай філасофіі”. 

Традыцыя думкі ў прасторы і часе: агульная характарыстыка. Адкрытыя 

межы. Полілінгвізм і транскультурнасць. Разрывы ў традыцыі. Уплывы і 

залежнасці.  Канструяванне канону. 

Пераемнасці і размежаванні. Канфлікт інтэрпрэтацый. 

Перыядызацыя філасофскай думкі Беларусі. Мінулае як культурнае 

ўтварэнне: храналогія, марфалогія, генеалогія думкі. 

Гісторыка-культурныя эпохі. Тыпы філасофскай культуры. Асобы і тэксты. 

Метадалогіі даследчых стратэгій: класічная гісторыя філасофіі (Я. Брукер, 

Г.В.Ф. Гегель), гісторыя ідэй (А. Лаўджой), гісторыя паняццяў у філасофіі і 

сацыяльнай гісторыі (нямецкая і брытанская традыцыі, сучасныя расійскія 

даследванні), сацыялогія філасофскіх ведаў (П. Бурдз’ё, Л. Пэнто, Р. Колінз, М. 

Ламонт), археалогія думкі (М. Фуко), вывучэнне культурнага трансфера (М. 

Эспань), сучасныя кампаратыўныя даследванні. 

Адкрытае эўрыстычнае заданне крэатыўнага тыпу – праект. 
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Прыклад: 

На падставе аналізу артыкула: Абушенко В.Л., Дорошевич Э.К. Философия 

Беларуси // Новейший философский словарь. — Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1998. — С.  

758-763. 

Працуючы ў малой групе, стварыце антрапаморфны вобраз філасофскай думкі 

Беларусі і апішыце яго (прэзентацыя 10 хвілін), паказаўшы наступныя дадзеныя: 

варыянты імя; час нараджэння і ўзрост; падлогу і асаблівасці знешнасці; сваяцкія 

сувязі і асабістыя адносіны (блізкія нацыянальныя традыцыі і напрамкі філасофіі); 

мовы, Котра валодае; адукацыя; асноўныя падзеі ў біяграфіі; прафесійныя і 

філасофскія інтарэсы; планы на бліжэйшыя 100 гадоў. 

 (Форма кантролю -  размяшчэнне тэкста задання на форуме адукацыйнага 

партала) 

 

 

Тэма 2. Элементы філасофскай культуры 

 ў беларускім сярэднявеччы (X-XV стст.) (2ч.)  
Агульная характарыстыка эпохі: між Поўначчу і Поўднем. Норманы (варагі) і 

Бізантыя. Грэцкая вера і традыцыйная культура. “Славенская” мова і “руская” 

гісторыя.  

Тып філасофскай культуры: Познебізантыйскі канон (І. Дамаскін) і 

баўгарскае пасярэдніцтва. 

Культура цытатаў. Ідэал філасофіі як «мудрасці без сілагізмаў».  

Асобы і тэксты: Кірыла Тураўскі: між традыцыйнай культурай і бізантыйскім 

канонам. «Прытча пра сляпога і кульгавага», казані.  

Пытанні:  

Каму належыць “руская” спадчына? Ахарактарызуйце беларускі, украінскі, 

расійскі падыходы да інтэрпрэтацыі культурнай спадчыны Кіеўскай Русі. 

Чаму ў раннім “рускім” сярэднявеччы не паўстала схаластычная філасофія?  

Прааналізуйце адзін з твораў Кірылы Тураўскага (на выбар).  

 
 

Тэма 3. Эпоха Адраджэння і Рэфармацыі ў Вялікім Княстве Літоўскім 

(2ч.) 

Адраджэнне ў Вялікім Княстве Літоўскім: гурткі гуманістаў і адкрыццё 

антычнасьці. Новалацінская літаратура. Антычны ідэал філасофіі і «эпікурэйства» 

16-17 стагодзьдзя. 

Рэфармацыя ў Вялікім Княстве Літоўскім: лютэране, кальвіністы, 

антытрынітарыі. Рэфармацыйныя элементы ў праваслаўі. Sola fide i Sola scriptura. 

 Індывідуалізм, рацыяналізм, сацыяльны крытыцызм. 

Францішак Скарына: між адраджэннем і рэфармацыяй. Тып асобы. «Бівлія 

руска». Прадмовы і пасляслоўі.  

Пытанні: 

Якую “антычнасць” адраджалі ў эпоху Рэнесанса ў Рэчы Паспалітай? 

Рэцэпцыі арэстотэлеўскай філасофіі: механізмы і асноўныя асаблівасці. 

Параўнайце “праваслаўную”, “каталіцкую” і “пратэстанцкую” перспектывы 

для культуры і мыслення. Праблема талеранцыі ў канфесіянальным і 

агульнафіласофскім кантэкстах.  

Адкрытае эўрыстычнае заданне крэатыўнага тыпу – рэцэнзія  
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Прыклад: Зрабіце рэцэнзію на адзін з артыкулаў з кнігі “Гiсторыя 

філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі” Т. 2. (Гiсторыя філасофскай і 

грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 т. Т. 2. Протарэнесанс і Адраджэнне / 

С.I. Санько [i iнш.] ; Нац. акад. навук Беларусi, Iн-т фiлвсофii. — Мiнск : Беларус. 

навука, 2010. — 840 с.) – на выбар.  У рэцэнзіі трэба даць сціслы змест артыкула, 

прааналізаваць асноўныя высновы, якія прапануе аўтар артыкула.  

 (Форма кантролю – размяшчэнне рэцэнзіі на форуме адукацыйнага партала).  

 

Тэма 4. Рэфармацыя ў Вялікім Княстве Літоўскім (2ч.) 

Агульная  характарыстыка рэфармацыйнага руху. Лютэране, кальвіністы, 

антытрынітарыі. Рэфармацыйныя элементы ў праваслаўі. Sola fide i Sola scriptura. 

Індывідуалізм, рацыяналізм, іррацыяналізм, сацыяльны крытыцызм. Канфесійныя 

палемікі і праблема талерантнасці.  

Сымон Будны (каля 1530 – 1593): “Катэхізіс”, “Аб асноўных артыкулах 

хрысціянскай веры”, “Аб свецкай уладзе”. 
 

Тэма 5. Прававое і палітычнае мысленне ў ВКЛ (2ч.) 

«Сармацкая цывілізацыя» і яе крытыкі. Анджэй Фрыч Маджэўскі і традыцыя 

«направы Рэчы Паспалітай». Пратэстанскія карані палітыка-прававога 

мысьленьня. Між правам «боскім» і правам «натуральным». Ідэя свабоды і ідэя 

рэспублікі. 

Андрэй Волан. «Аб гаспадары і яго асабістых дабрачыннасцях». «Аб 

палітычнай альбо грамадзянскай свабодзе». Ідэя свабоды і ідэя справядлівасці. 

Справядлівасць дыстрыбутыўная і камутатыўная.  

Аарон Алізароўскі «Аб палітычнай супольнасьці людзей». Натуральнае 

права і формы чалавечых супольнасьцяў. Палітычная, філасофская і прававая 

свабоды. 

Пытанні: 

Што такое «Еўрапейская Сарматыя»? Ахарактарызуйце сармацкі міф, яго 

культурны і палітычны складнікі. 

Ці была Рэч Паспалітая абодвух народоў свабоднай дзяржавай? Пра якую 

свабоду дыскутавалі палітычныя мысляры? 

 

Тэма 6. Пачатак прафесійнай філасофіі: Віленская школа (2ч.) 

Позьняя схаластыка: пэрыядызацыя, тып мыслення і структура курсаў 

філасофіі. Філасофія тэарэтычная (рацыянальная, натуральная і 

транснатуральная) і практычная (манастыка, эканоміка, палітыка). 

Сыгізмунд Лаўксмін. Маўленне як вартасць. Мастацтва красамоўства. 

Яснасць і прыгажосць у маўленні. Дыялектыка як аснова маўлення. Тры дзеянні 

інтэлекта: прадстаўленне, сцвярджэнне, выснова. 

Лука Залускі. Тэарэтычная і практычная філасофія, іх узаемадачыненні. 

Пытанні этыкі: шчасце, афекты, дабрачыннасці. Эканоміка і палітыка: прадмет 

развагі. Тэарэтычная філасофія: логіка, фізіка і метафізіка. Логіка як тэарэтычная і 

практычная навука. Праблемы фізікі. 

Тэадор Білевіч. Прадмет этыкі: страсці і дабрачыннасці, справядлівасць, 

мужнасць, умеркаванасць. Фізіка: праблема прычыннасці. 

 

Пытанні: 
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Ахарактарызуйце “другую схаластыку” як тып філасофскай культуры. 

Якое месца займала ў структуры філасофіі логіка? Назавіце і 

ахарактарызуйце “тры аперацыі розуму”. 

Чым адрознівалася “натуральная філасофія” другой схаластыкі ад фізікі 

Арыстотэля? 

Чым займалася метафізіка? Што такое “ бытныя рэальные”? 

Ахарактарызуйце прадмет этыкі. Параўнайце трактоўку шчасця ў Лукі 

Залускага і Тэадора Білевіча.  

  

Тэма 7. Віленская школа: эклектычная філасофія (філасофія resentiorum) 

(2ч.) 

Філасофія новых: экспэрыментальнае натуразнаўства і трансфармацыі 

«другой схаластыкі». Эмансіпацыя філасофіі ў сістэме схаластычнай веды.  

Інкарпарацыя картэзіанства. Гносэалагізацыя логікі.  

Антоні Скарульскі і мадэрнізацыя арыстатэлізму. «Каментары па філасофіі 

альбо логіцы...». Эмансіпацыя філасофіі ў сістэме схаластычнай веды. 

 Станіслаў Шадурскі. «Філасофія розуму і адчуванняў». Інкарпарацыя 

картэзіанства. «Філасофскія палажэнні з агульнай фізыкі».   

 Бэнэдыкт Дабшэвіч і канчатковая перамога «філасофіі новых». «Пагляды 

новых філосафаў». Гносэалагізацыя логікі. 

Казімір Нарбут. Канчатковы разрыў з схаластыкай. Логіка як тэорыя 

пазнаньня. Псыхалагізацыя і антрапалізацыя логікі. «Логіка, альбо навука аб 

роздуме і развазе». «Выбраныя развагі з філасофіі» 

Пытанні: 

Ахарактарызуйце эклектыку як тып філасофскай культуры. 

Якім чынам адбывалася пераўтварэнне “другой схаластыкі” ў эклектыку? 

Якім чынам адбывалася гносеалагізацыя, псіхалагізацыя і антрапалагізацыя 

логікі? 

Чаму эклектычная філасофія не стала “афіцыйнай” філасофіяй асветнікаў 

(Камісіі Нацыянальнай Адукацыі)?  

 

 

Тэма 8. Асветніцтва ў Рэчы Паспалітай (2 ч) 

Перыядызацыя і катэгорыі мыслення. Асветніцтва і мадэрнасць. 

Трансфармацыі ідэі філасофіі. Віленская школа: фізыякратызм (Еранім 

Страйноўскі, Іахім Храптовіч).  

Ян Сьнядэцкі «Пра філасофію», «Філасофія чалавечага розуму». Рэдэфініцыя 

філасофіі. Палеміка з Кантам і нямецкай школай. Дэуніверсалізацыя розуму. 

Розум і «неразумнае». Элементы фенамэналогіі. 

Анёл Доўгірд. «Логіка тэарэтычная і практычная». «Даклад, маючы за мэту 

давесці рэчаіснасць чалавечага пазнання». Крытычны рэалізм Доўгірда. Палеміка 

(разыходжанні) з Кантам. Псыхалягізацыя логікі.  

Пытанні: 

Чаму асветнікі ліквідавалі навучанне філасофіі ў Галоўнай Школе Літоўскай?  

На чым палягаў канфлікт філасофіі з новым “экаперыментальным 

прыродазнаўствам”? 

Ахарактарызуйце “трансцэндэнтальную перспектыву” філасофіі ў часы 

позняга асветніцтва, назавіце галоўных прадстаўнікоў. 
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На чым палягала “пазітывісцкая перспектыва” філасофіі? 

Чаму Доўгірд імкнуўся давесці “рэальнасць” чалавечага пазнання? Ці яму 

гэта ўдалося? 

Чаму Ян Сьнядэцкi  лічыў “рамантычнае ўяўленне” небяспечнай пагрозай? 

 

Адкрытае эўрыстычнае заданне крэатыўнага тыпу - рэцэнзія 

(Форма кантролю - размяшчэнне на форуме адукацыйнага партала) 
 

 

Тэма 9. Постасветніцкае мысленне: рамантызм, народніцтва, пазітывізм 

(2ч.) 

Катэгорыі мыслення: Асоба, Народ, Гісторыя. Ёзэф Галухоўскі. «Філасофія ў 

жыцьці цэлых народаў і асобнага чалавека». Фларыян Бохвіц і элемэнты 

рэлігійнага пэрсаналізму. Дыскурс этнаграфіі (Зарыян Даленга-Хадакоўскі, Ян 

Чачот ды інш.). Народ як аб’ект доследаў. Народ як (патэнцыйны) суб’ект 

гісторыі. 

Адам Міцкевіч, Анджэй Тавянскі. Рамантычны спірытуалізм. Гісторыясофія. 

Месіянізм. Містыцызм.  

Кансерватыўны паварот у філасофіі: Генрык Жэвускі, Элеанора Земецка, Ян 

Баршчэўскі. 

Пытанні: 

Дайце агульную характарыстыку эпохе рамантызма. Чым адрозніваецца 

“рамантычнае мысленне” ад “філасофіі эпохі Рамантызму”?  

Што такое антрапалагічная перспектыва? Чым адрозніваецца “чалавек”  

асветніцкай філасофіі  ад “чалавека” рамантычнай думкі? 

Дайце характарыстыку асноўных ідэй  рамантычнага спірытуалізма 

(Міцкевіч і Тавянскі). 
 

 

Тэма 10. Беларускае адраджэнне і яго самарэфлексія (2ч.) 

 Ідэалогія народніцтва і генеалогія беларускай ідэі (Ад К. Каліноўскага да 

Францішка Багушэвіча). Сацыяльнае мысленне і «праекты вызваленьня». Феномен 

«абуджальнікаў». Беларускае адраджэнне як мадэрны праект. Паўставанне 

“беларускай думкі”. 

 М. Багдановіч «Белорусское возрождение». Міт паходжання і фармаванне 

канону. Прыналежнасць да «заходняй цывілізацыі». Этнічнае і сацыяльнае.  

  Ігнат Канчэўскі (Абдзіраловіч) «Адвечным шляхам». Мяжа між Захадам і 

Усходам. Ідэя недалучэньня. Беларускі дух і філасофія творчасці. «Ліючаяся форма» 

і новыя сацыяльныя практыкі.       

 Уладзімір Самойла (Суліма) «Гэтым пераможам». «Крытычны аптымізм» і 

запозненае «фіхтэанства».        

 Аляксандар Цьвікевіч і беларускае пост-каланіяльнае мысленне. 

Пытанні: 

Чым адрозніваецца ідэя “народу” ў народніцтве ад “народу” эпохі рамантызму? З 

якімі сацыяльнымі і культурнымі практыкамі яна зьвязаная? 

Што значыць ідэя “адвечнага шляху” ў філасофіі Абдзіраловіча? Алюзіяй на які 

твор яна з’яўляецца? 

Чаму Уладзімір Самойла прапануе беларускаму мысленню “пачаць з Фіхтэ”?  
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Чаму ідэі “крытычнага марксізму” апынуліся прыдатнымі для беларускага мыслення 

20-х гадоў (А. Цьвікевіч)? 
 

Тэма 11. Беларуская савецкая філасофія (2ч.) 

 Савецкая цывілізацыя як перыферыйная мадэрнасць. Фарміраванне і развіццё 

савецкай філасофіі: паміж парадыгмай “крытыкі” і ідэалам “навукі”. Феномен 

савецкай філасофіі: асноўныя падыходы да інтэрпрэтацыі. 

  Савецкая філасофія і марксізм. Станаўленне сацыяльных інстытутаў і канона 

мыслення. Статус філасофіі ў познесавецкія часы: структура “філасофскіх навук”. 

 Беларуская савецкая філасофія: школы і накірункі. У. М. Іваноўскі, М. М. 

Нікольскі, Б. Э. Быхоўскі. Філасофскія даследаванні ў пасляваеннай Беларусі. 

 Гісторыка-філасофская школа: (А. С. Майхровіч, У. М. Конан, Э. К. Дарашэвіч 

і інш.). Школа філасофіі навукі (В. С. Сцёпін і інш.). Фенаменалагічна-

герменеўтычная арыентацыя (А. А. Міхайлаў і інш.).  

Пытанні: 

Ахарактарызуйце беларускую савецкую філасофію як тып філасофскай культуры, 

апішыце яе эвалюцыю. 

Як суадносіліся філасофія, навука і ідэалогія ў савецкія часы? 

Назавіце асноўныя тэндэнцыі засваення спадчыны савецкай філасофіі ў Беларусі.  

 
 

Тэма 12. Сучасная сітуацыя ў філасофіі Беларусі (2ч.ДО) 

 Выданні, прафесійныя і навучальныя цэнтры, кірункі даследаванняў. 

Акадэмічная і неакадэмічная філасофія. 

 Беларускае мысленне і постсавецкая філасофія ў Беларусі. Тэндэнцыі і 

накірункі сучаснай беларускай думкі. 

Пытанні: 

Назавіце асноўныя філасофскія выданні, прафесійныя і навучальныя цэнтры, кірункі 

даследаванняў. 

Якія тэндэнцыі развіцця постсавецкай філасофіі ў Беларусі вы маглі б вызначыць? 

Адкрытае эўрыстычнае заданне крэатыўнага тыпу – праект. 

Прыклад: На падставе знаёмства з пашпартамі філасофскіх спецыяльнасцяў на 

сайце ВАК Беларусі (https://vak.gov.by/pasport?title=09) знайсці спецыяльнасць, якая 

адпавядае вашым навуковым інтарэсам, сфармуляваць магчымую тэму кандыдацкай 

дысертацыі па ёй і даць апісанне праекта даследвання (10-12 сказаў): Напрыклад: 

"Мая дыссертацыя будзе прысвечана аналізу .....   Навуковая навізна маёй работы 

............   Мая працоўная гіпотэза .......  Я планую атрымаць наступныя вынікі...... " . 

(Форма кантролю -  адкрытае эўрыстычнае заданне-праект, кантрольная праца 

на форуме адукацыйнага партала). 

 
 

Апісанне інавацыйных падыходаў і метадаў да выкладання 

вучэбнай дысцыпліны  

 

 Пры арганізацыі адукацыйнага працэсу выкарыстоўваюцца: 

 Метад вучэбнай дыскусіі, які прадугледжвае ўдзел студэнтаў у 

мэтанакіраваны абмене думкамі, ідэямі для прад'яўлення і / або ўзгаднення 

існуючых пазіцый па пэўнай праблеме. 

https://vak.gov.by/pasport?title=09
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 Выкарыстанне метаду забяспечвае з'яўленне новага ўзроўню разумення 

вывучаемай тэмы, прымяненне ведаў (тэорый, канцэпцый) пры вырашэнні праблем, 

вызначэнне спосабаў іх вырашэння; 

 Метад аналізу канкрэтных сітуацый (кейс-метад), які прадугледжвае: 

- набыццё студэнтам ведаў і ўменняў для вырашэння практычных задач; 

- аналіз сітуацыі, выкарыстоўваючы прафесійныя веды, уласны вопыт, дадатковую 

літаратуру і іншыя крыніцы; 

 Метады і прыёмы развіцця крытычнага мыслення, якія ўяўляюць сабой 

сістэму, фармуючыя навыкі працы з інфармацыяй у працэсе чытання і пісьма; 

разуменні інфармацыі як адпраўную, а не канчатковага пункта крытычнага 

мыслення. 

 Метад групавога навучання, які ўяўляе сабой форму арганізацыі вучэбна-

пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў, якая прадугледжвае функцыянаванне розных 

тыпаў малых груп, якія працуюць як над агульнымі, так і спецыфічнымі 

навучальнымі заданнямі. 
 

Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай працы 

навучэнцаў 
Для арганізацыі самастойнай работы студэнтаў па вучэбнай дысцыпліне 

выкарыстоўваюцца сучасныя інфармацыйныя рэсурсы, на адукацыйным партале 

размешчаны комплекс навучальных і вучэбна-метадычных матэрыялаў: вучэбна-

праграмныя матэрыялы, навучальнае выданне для тэарэтычнага вывучэння 

дысцыпліны, метадычныя ўказанні да практычных заняткаў, матэрыялы бягучага 

кантролю і бягучай атэстацыі, якія дазваляюць вызначыць адпаведнасць вучэбнай 

дзейнасці навучэнцаў адукацыйных патрабаванням адукацыйных стандартаў 

вышэйшай адукацыі і вучэбна-праграмнай дакументацыі, у тым ліку пытанні для 

падрыхтоўкі да іспыту, заданні, пытанні для самакантролю, тэматыка рэфератаў, 

спіс рэкамендаванай літаратуры. 
 

Тэмы рэфератыўных (кантрольных) работ 

 

1. Кірыла Тураўскі «Прытча пра сьляпога і кульгавага», казаньні.  

2. Клімэнт Смаляціч  «Пасланьне Фаме прасвітэру...» 

3. Францішак Скарына: Прадмовы і пасляслоўі Скарыны.  

4. Сымон Будны. «Катэхізіс». «Аб асноўных артыкулах веры». «Аб свецкай уладзе». 

5. Андрэй Волан. «Аб гаспадары і яго асабістых дабрачыннасцях». «Аб палітычнай 

альбо грамадзянскай свабодзе».  

6. Аарон Алізароўскі «Аб палітычнай супольнасьці людзей».  

7.   Мацей Казімір Сарбеўскі «Багі язычнікаў».  

8. Лука Залускі «Агульная філасофія».  

9.  Сыгізмунд Лаўксмін «Практычнае красамоўства». «Сутнасць дыялектыкі».  

10. Альбэрт Каяловіч. «Зрок, што удакладнены розумам». 

11. Тэадор Білевіч «Філасофія рацыянальная, натуральная і маральная»  

12.  Антоні Скарульскі і мадэрнізацыя арыстатэлізму. «Каментары па філасофіі 

альбо логіцы...».  

13. Станіслаў Шадурскі: «філасофія розуму і адчуванняў». Інкарпарацыя 

картэзіанства. «Філасофскія палажэнні з агульнай фізікі».   
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14. Бэнэдыкт Дабшэвіч і канчатковая перамога «філасофіі новых». «Пагляды новых 

філосафаў».  

15.Казімір Нарбут. Канчатковы разрыў з схаластыкай. Логіка як тэорыя пазнання. 

Псыхалагізацыя і антрапалізацыя логікі. «Логіка, альбо навука аб роздуме і 

развазе». «Выбраныя развагі з філасофіі» 

16. Ян Сьнядэцкі «Пра філасофію», «Філасофія чалавечага розуму».  

17.Анёл Доўгірд. «Логіка тэарэтычная і практычная». «Даклад, маючы за мэту 

давесьці рэчаіснасьць чалавечага пазнаньня».  

18.М. Багдановіч «Белорусское возрождение».  

19. Ігнат Канчэўскі (Абдзіраловіч) «Адвечным шляхам».  

20.Уладзімір Самойла (Суліма) «Гэтым пераможаш». «Крытычны аптымізм» і 

запозненае «фіхтэанства». 

21. Беларуская гісторыка-філасофская школа і яе набыткі  Метадалогіі/ даследчыя 

стратэгіі. 

22.Традыцыйная гісторыя філасофіі і гісторыя ідэй (А. Лаўджой) 

23.Агульная характарыстыка філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. 

Полілінгвізм і транскультурнасьць. “Культурны трансфер” і рэцэпцыі. Разрывы ў 

традыцыі.  

24.Агульная перыядызацыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі.  

25.Феномен савецкай філасофіі: асноўныя падыходы да інтэрпрэтацыі. Савецкая 

філасофія і марксізм. 

26. Філасофскія даследаванні ў пасляваеннай Беларусі. Гісторыка-філасофская, 

фенаменалагічна-герменеўтычная школы, школа філасофіі навукі і культуры.  

27.Сучасная сітуацыя ў філасофіі Беларусі.   

 

Прыкладны пералік пытанняў да экзамена 

 

1. Беларуская гісторыка-філасофская школа і яе набыткі  Метадалогіі/ 

даследчыя стратэгіі. 

2. Традыцыйная гісторыя філасофіі і гісторыя ідэй (А. Лаўджой) 

3. Агульная характарыстыка філасофскай і грамадска-палітычнай думкі 

Беларусі. Полілінгвізм і транскультурнасьць. “Культурны трансфер” і 

рэцэпцыі. Разрывы ў традыцыі.  

4. Агульная перыядызацыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі.  

5. Элементы філасофскай культуры ў беларускім сярэднявеччы (X-XV стст.) 

6. (агульн. характ.). Позневізантыйскі канон (І. Дамаскін) і баўгарскае 

пасярэдніцтва. Культура цытатаў, праблема арыгінальнасці.  

7. Кірыла Тураўскі: між традыцыйнай культурай і бізантыйскім канонам. 

«Прытча пра сьляпога і кульгавага», казаньні.  

8. Клімент Смаляціч.  «Пасланне Фаме прасвітэру...». 

9. Эпоха Адраджэння ў Вялікім Княстве Літоўскім. Гурткі гуманістаў і 

“адкрыццё антычнасці”. Антычны ідэал філасофіі.  

10. Асноўныя механізмы рэцэпцыі антычнай спадчыны ў перыяд Адраджэння 

(арыстатэлізм, эпікурэйства) 

11. Францішак Скарына: між адраджэньнем і рэфармацыяй. Тып асобы. «Біблія 

руска». Прадмовы і пасляслоўі Скарыны. Біблійная экзэгетыка. 
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12. Рэфармацыя ў ВКЛ (агульн. характар.).. Лютэране, кальвіністы, 

антытрынітарыі. Рэфармацыйныя элементы ў праваслаўі. Sola fide і Sola 

scriptura. Індывідуалізм, рацыяналізм, сацыяльны крытыцызм. 

13. Праблема талеранцыі ў філасофска-рэлігійнай і грамадска-палітычнай думке 

ВКЛ. 

14. Сымон Будны. «Катэхізіс». «Аб асноўных артыкулах веры». «Аб свецкай 

уладзе». 

15. Прававое і палітычнае мысьленьне ў ВКЛ (агульная характар.) «Сармацкая 

цывілізацыя» і яе крытыкі. Анджэй Фрыч Маджэўскі і традыцыя «направы 

Рэчы Паспалітай». Пратэстанскія карані сацыяльнага мысьленьня. Між 

правам «боскім» і правам «натуральным». Ідэя свабоды і ідэя рэспублікі. 

16. Андрэй Волан. «Аб гаспадары і яго асабістых дабрачыннасьцях». «Аб 

палітычнай альбо грамадзянскай свабодзе». Ідэя свабоды і ідэя 

справядлівасьці. Справядлівасць дыстрыбутыўная і камутатыўная.  

17. Аарон Алізароўскі «Аб палітычнай супольнасьці людзей». Натуральнае права 

і формы чалавечых супольнасьцяў. Палітычная, філасофская і прававая 

свабоды. 

18.  Пачатак прафесійнай філасофіі: Віленская школа. “Другая” (позня)я 

схаластыка: нутраная пэрыядызацыя. (агульн. характ.) Тып мысленьня і 

структура курсаў філасофіі. Філасофія тэарэтычная (рацыянальная, 

натуральная і транснатуральная) і практычная (манастыка, эканоміка, 

палітыка).   

19.  Мацей Казімір Сарбеўскі «Багі язычнікаў». Курсы па паэтыцы і рыторыцы. 

Мімезіс і «аўтаномнасьць творчага акта».  

20.  Лука Залускі «Агульная філасофія». Арыентацыя на «Практычную 

філасофію».  

21.  Сыгізмунд Лаўксмін «Практычнае красамоўства». «Сутнасць дыялектыкі».  

22.  Альберт Каяловіч і палеміка з «новымі». «Зрок, што удакладнены розумам». 

23.  Тэадор Білевіч «Філасофія рацыянальная, натуральная і маральная»  

24.  Віленская школа: эклектычная філасофія (філасофія новых). 

Эксперыментальнае натуразнаўства і трансфармацыі «другой схаластыкі».  

25.  Антоні Скарульскі і мадэрнізацыя арыстатэлізму. «Камэнтары па філасофіі 

альбо логіцы...». Эмансіпацыя філасофіі ў сістэме схаластычнай веды. 

26.  Станіслаў Шадурскі: «філасофія розуму і адчуваньняў». Інкарпарацыя 

картэзіанства. «Філасофскія палажэнні з агульнай фізікі».   

27.  Бенэдыкт Дабшэвіч і канчатковая перамога «філасофіі новых». «Пагляды 

новых філосафаў». Гносеалагізацыя логікі. 

28. Асветніцтва ў Рэчы Паспалітай (агульн. характар.) Перыядызацыя і катэгорыі 

мысьленьня. Асьветніцтва і мадэрнасьць. Трансфармацыі ідэі 

філасофіі.Віленская школа: фізыякратызм (Еранім Страйноўскі, Іахім 

Храптовіч). 

29. Заходнееўрапейскі ўплыў у філасофіі Асветніцтва (Ж-Ж. Русо). Паўстанне 

феномена “Усходняй Еўропы”.  

30. Казімір Нарбут. Канчатковы разрыў з схаластыкай. Логіка як тэорыя 

пазнання. Псіхалагізацыя і антрапалізацыя логікі. «Логіка, альбо навука аб 

роздуме і развазе». «Выбраныя развагі з філасофіі» 
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31.  Ян Снядэцкі «Пра філасофію», «Філасофія чалавечага розуму». Рэдэфініцыя 

філасофіі. Палеміка з Кантам і нямецкай школай. Дэуніверсалізацыя розуму. 

Розум і «неразумнае». Элементы фенаменалогіі. 

32.  Анёл Доўгірд. «Логіка тэарэтычная і практычная». «Даклад, маючы за мэту 

давесьці рэчаіснасьць чалавечага пазнаньня». Крытычны рэалізм Доўгірда. 

Палеміка (разыходжанні) з Кантам. Псіхалагізацыя логікі.  

33.  Постасветніцкае мысьленьне (агульн. характар.) Катэгорыі мысьленьня: 

Асоба, Народ, Гісторыя. Ёзэф Галухоўскі. «Філасофія ў жыцьці цэлых 

народаў і асобнага чалавека». Фларыян Бохвіц і элемэнты рэлігійнага 

пэрсаналізму.  

34. ”Адам Міцкевіч, Анджэй Тавянскі. Гісторыясофія. Мэсыянізм. Містыцызм.  

35.  Дыскурс этнаграфіі (Зарыян Даленга-Хадакоўскі, Ян Чачот ды інш.). Народ 

як аб’ект доследаў. Народ як (патэнцыйны) суб’ект гісторыі.  

36. Паўстанне “нацыянальных” праектаў: польская, заходнеруская, беларуская 

перспектывы.  

37. Заходнерусізм і праблема “рускасці”. М. Каяловіч. 

38.  Ідэалогія народніцтва і генеалогія беларускай ідэі (Ад К. Каліноўскага да 

Францішка Багушэвіча). Сацыяльнае мысленьне і «праекты вызвалення». 

Феномен «абуджальнікаў». 

39. Беларускае адраджэнне і яго самарэфлексыя (агульн. характар.). М. 

Багдановіч «Белорусское возрождение». Міт паходжаньня і фармаваньне 

канону. Прыналежнасць да «заходняй цывілізацыі». Этнічнае і сацыяльнае. 

40.  Ігнат Канчэўскі (Абдзіраловіч) «Адвечным шляхам». Мяжа між Захадам і 

Усходам. Ідэя недалучэьня. Беларускі дух і філасофія творчасці. «Ліючаяся 

форма» і новыя сацыяльныя практыкі. 

41. Уладзімір Самойла (Суліма) «Гэтым пераможам». «Крытычны аптымізм» і 

запозненае «фіхтэанства». 

42. Аляксандр Цвікевіч і беларускае пост-каланіяльнае мысьленьне. «Западно-

русизм...»: аналіз тэорыі і практыкаў «русіфікацыі» XIX стагодзьдзя. 

43. Беларуская савецкая філасофія (агульная характарыстыка). Феномен савецкай 

філасофіі: асноўныя падыходы да інтэрпрэтацыі. Савецкая філасофія і 

марксізм.  

44. Станаўленне сацыяльных інстытутаў  і канона мыслення. Дыялектычны і 

гістарычны матэрыялізм (С. Вальфсон, С. Кацэнбоген).  

45.  Філасофскія даследаванні ў пасляваеннай Беларусі. Гісторыка-філасофская, 

фенаменалагічна-герменеўтычная школы, школа філасофіі навукі і культуры.  

46. Савецкая і постсавецкая філасофія: праблема трансармацыі і рэцэпцыі. 

47.  Сучасная сітуацыя ў філасофіі Беларусі.  Выданні, прафесійныя і 

навучальныя цэнтры, накірункі даследаванняў.  

48. Сучасная сітуацыя ў філасофіі Беларусі.  Акадэмічная і неакадэмічная 

філасофія. Асноўныя праблемы і перспектывы. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной 

дисциплины, с которой 

требуется согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола)* 

1. История мировых 

религий: классика и 

современность 

Кафедра  

философии 

культуры 

Нет изменений Вносить 

изменения не 

требуется. 

Протокол № 7 от 

05.03.2020г 

2. История русской 

философии 

Кафедра  

философии 

культуры 

Нет изменений Вносить 

изменения не 

требуется. 

Протокол № 7 от 

05.03.2020г 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на 20  /20   учебный год 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры философии 

культуры (протокол № ____ от ________ 2020 г.) 
 

 

 

Заведующий кафедрой 

к. ф. н., доцент  _______________   В.С. Сайганова 
   (подпись) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета философии и социальных наук 

к. и. н., доцент _______________   В.Ф. Гигин 
(подпись) 

 


