
Асновы права     

 
1 Назва 

дысцыпліны 

 

Асновы права     

2 Курс навучання, 

спецыяльнасць 

 2, «Беларуская філалогія» 

3 Семестр навучання  4 

4 Колькасць крэдытаў  2 

5 Прозвішча,Імя,  Імя па 

бацьку лектара 

Наумовіч Таццяна Уладзіміраўна, старшы 

выкладчык юрыдычнага факультэта БДУ 

6 Мэты  вывучэння 

дысцыпліны 
Вывучэнне дысцыпліны прадугледжвае 

атрыманне студэнтамі агульных прававых ведаў, 

неабходных будучым спецыялістам для 

выканання сваіх функцыянальных абавязкаў і 

правільнай арыентацыі ў розных прававых 

сітуацыях, павышэнне прававой і агульнай 

культуры студэнтаў, іх сацыяльнай актыўнасці, 

выхаванне павагі да закону. 

 

7 

 

Прэрэквізіты 

 

Школьны курс «Чалавек і грамадства». 
 

8 Змест дысцыпліны 1.Агульная тэорыя права і дзяржавы: паняцце 

дзяржавы, паняцце права, нормы права, 

нарматыўна-прававыя акты, правапрымяненне і 

г.д. 

2. Сістэма права, галіны права (асновы 

канстытуцыйнага права, адміністрацыйнага права, 

крымінальнага, грамадзянскага права, сямейнага 

права, і г.д.). 

3. Паняцце юрыдычнай адказнасці, асновы 

працэсуальнага права, судовай сістэмы Беларусі. 

9 Літаратура па курсу 1. 1. Шышко, Г.Б. Асновы права: падручнік /Г.Б. 

Шышко, Р.А.Васілевіч, А.У. Баркоў, Т.С.Бойка 

і інш.- 2-е выд., Перапрац. і доп. - Мінск: 

Амалфея, 2006. - 800 с. 

2. Асновы права: вучэбна-метадычны 

дапаможнік: у 2 ч. / Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь, УА "Беларускі дзяржаўны 

эканамічны універсітэт". - Мінск: БДЭУ, 2011. 

3. Асновы права: падручнік для неюрыдычных 

ВНУ і факультэтаў / [Ю. Г. Арзамас і інш.]. - 

Масква: Норма, Інфра-М, 2015.-478с. 

4. Асновы права: [для студэнтаў вышэйшых і 

сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў 



неюрыдычнага профілю] / Т. Л. Янулевіч,     

Ю. С. Мамантава. - Мінск: Тэтраліт, 2014.- 

223с.- (Адказы на экзаменацыйныя пытанні). 

5. Асновы права Рэспублікі Беларусь: паняцці і 

схемы / В. А. Круглоў, Я. В. Круглова. - 6-е 

выд., Перапрац. і доп. - Мінск: Амалфея, 2015.- 

299с. 

6. Асновы права: вучэб. / Л.М.Рябцев: пад рэд. 

Л.М.Рябцева, В.Г.Ціхіні, Г.Б.Шышко.-Мн .: 

Інтэгралпаліграф, 2008.-832с. 

7. Асновы права: тэсты з адказамі-каментарамі / 

А.М. Хлус.-Мн.: ТэтраСістэмс, 2006.- 256с. 

10 Метады выкладання Лекцыі, апытанне, мадэляванне практычных 

сітуацый, рашэнне відэазадач з дапамогай ТСН 

(кампутар, праэктар, навучальныя 

відэаматэрыялы) 

11 Мова навучання Руская 

12 Ўмовы (патрабаванні), 

бягучага кантролю 

Тэставанне, апытанне, дзелавыя гульні. 

13 Форма бягучай 

атэстацыі 

 Залік 

 

 


