
краіны як самастойдай, з далскім, у гдыбіні 
стагошшў.і трывалым принципам дзяржаўнаспі 
Бсларусі, пачынаючы аа Полайкага і іншых 
беларускіх княстваў, а таксама Беларуска- 
Літоўскай дзяржавы. Праірама, абмеркаваная 
кафсдрай і зацверджаная вучэбна-метадычнай 
радай універсітэта, паступова разглядае этапы 
станаўлсння і развішія дзяржаўнаспі Бсларусі, 
паказвае неадназначныя дачыненні Беларускай 
дзяржавы з рознымі краінамі, перш за ўсе з 
суссднімі.

У праграме няма палсмікі з п^-орыклмі 
імпсрскай шкоды ў тісторыі Бсларусі - ад ра- 
сійскіх дяаранскіх дарэвалюцыйных гісторыкаў 
(асабліва Пешфбургскай школы) да савецкіх 
расійскіх і бсяарускіх, якія ўсе разглядалі гіс- 
торыю Бсларусі як часткі Расіі і суадносілі і 
каменціравалі гістарычныя факты з пункту глсд- 
жання, пі карысныя яны былі Маскоўскаму 
княству, потам царству, Расійскай імпсрыі і 
Савецкаму Саюзу, ці не карысныя.

Уся кайструкцыя праграмы і яе змест адвяр- 
гаюйь гэтуго, рансй пануючую канцэпцыю ад 
пачатку і да кашха.

Праграма па тісторыі Беларусі асабліва 
звяртас ўвату выкладчыка і студэнта на гіс- 
торыю шшзей на Беларусі за апонгаяе стагад- 
дзе. фактычна паказваючы гісторыю беларуска- 
га адраджэння пачатку XX ст„ гісторыю Бела- 
рускай Народнай Рэспублікі. гады грашшзянс- 
кай вайны, савецкі псрыяд (БССР), а таксама 
апошнія нскалькі год гісторыі нашай краіны.

Беспалая М.А., 
каяд.гіст ліавук, 

давэнт

СПЕЦКУРС ЯКСРОДАК 
НОВАТА ПАДЫХОДУ ДА ВЫКЛАДАННЯ 
СУСВЕТНАЙ ПСГОРЬП Ў БЕЛАРУСКІМ 

УНІВЕРСГГЭЦЕ КУЛЬТРЫ

Вядома, спецкурс - гэта не новая форма 
навучання. Выкарыстоўвасцца яна даўно і 
з'яўляецца дзенсным сродкам пагаыблснага 
вывучэння вузкай тэматыкі, аб'яднання стуаэн- 
таў па агульных навуковых інтарэсах і стварэн- 
ня на гэтай аснове навуковых школ.

Некалькі другія абставіны вызначаюць увяд- 
зенне спецкурсаў для студэнтаў па гісторыі ў

нятьч унікрсітэце, хаму пгго псторыя не 
з'яўшеіша для іх спсішядьнасшо.

У выгшшанні сусвстаай гісторыі спецкурс 
павівен стань адным з распаўсюджаных мета- 
даў, агабяіва. калі ўлічвапь шмаіузроўневае 
навучанпе і шматпрофільнасць кафедр. Асноў- 
ным змсстам спецкурсаў па сусветнай гісторыі 
павінна стаць знаёмства з духоўным жьшцём 
шдгілгжмй у розныя гістарычныя эпохі. Бс- 
зумоўна, нішсі спецкурс не зможа поўнасцю 
раскрыць духоўнае жыііцг канкрэтнай цы- 
кіпічатыі.Нетрзбастаюоьмэтайі вывучэннетых 
яго накірункаў, якімі займаюпца спецыялышя 
кафедры. Спецкурс па гісторыі павінен тычыц- 
ца тых эканамічных, палітычных абставін, « ія  
вызначылі канкрзтныі лагягнсшгі ў гадіне кудь- 
туры, разшсдзець духоўнае развіішё пэўнай 
сацыяльнай трупы. Такая накіраванасць дае 
магчымасць улічыць патрэбы кожнай спецыя- 
лізацыі, наладзіць больш цесныя кантакты са 
спсшляльнымі кафедрамі.

Напрыкад, для студэнтаў факультэта 
бібліятэчна-інфармацыйных сістэм у спецкурсе 
мохна рабіііь акцэпт на развіццё бібліятэк у 
канкрэтных гістарычных абставінах, на ўплыў 
духоўнага тчттш на бібліятэчную справу. У 
спецкурсе можна выкарыстаць больш шырокі 
гістарычны матзрыял, навуковую літаратуру, 
найноўшыя даследаванні па тзме. На лекцыі 
немагчьша разіледзець падрабязна ўсе пытаіші, 
ды можа ўсім ступэнтам гэта і не патрэбаа, а 
спецкурс будуць навелвапь тсшыа зацікаўленыя 
лтдзі, што дазюліць уключаць у яго самы раз- 
настайны матэрыял.

На бібяшэчйым факупыэце можна прапа- 
нскадькі спенкурсаў, напрыклад "Ду- 

хоўнае чгцтў  старахытных цывілізацый све
ту*, "Духоўнае жыішг сяраднявечча" і інш. TV 
тыя спецкурсы дазюяяць пакаталь развіццё 
бі&ділтуц ан спрахы ў пхыбокай сувязі з сапы- 
япьньш, эсанамгшым і палітычным рятвііпгём 
абранага перыяду. Ва універсітэцкай Пбліятэцы 
м у™ » шмат добран літаратуры, асабліка па 
старажытваму псрыяду, і можг.а карысташха 

«^; гріітіігамі зяагміімя з нскяторымі 
лмгжіпімі ш вук ою п  працамі, у якіх па-нова- 
му prtntgragnna гісторыя духоўнага хыцця 
чаяавечай пывілізапыі.

Ушдзенне спецкурсаў дае магчьшасць 
арпшізаваць сумесна з кафсярамі падрыхтоўку 
курсавых і дыпломных работ. Спецкурсы, як 
мы адзначалі, наведваюць толысі зацікаўленыя 
людзі, таму з імі можна распрацаваць тэматыку 
курсавых работ, а пачаткам гэтай работы моха
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быль распрацоўка тэматыкі дакладаў на сту- 
дэніхкую навуковуюканферэнцыю.Лепшыясту- 
дэіггы могуць пісаць па названай тэматыцы 
дышіомныя работы, і ўгэтым вялікія магчымасці 
супрацоўнікаў кафеар.

Для факультэтаў культуралогіі і народнай 
творчасці можна прапаііаваць спецкурсы па су- 
светнай гісторыі з улікам спецыфікі гэтых фа- 
культэтаў. Матэрыял ссць вслші цікавы, і сн 
мог бы сіаць асновай як курсавых, так і дип
ломных прац, што садзсйнічала б новаму, 
больш глыбокаму і сучаснаму падыходу да 
сістэмы адукацьгі ў нашым унівсрсітэце.

Трамбіцкі У.У., 
ст.выкладчык

МЕСЦА ФІЛАСОФП Ў асгэмЕ 
КУЛЬТУРЫ

У хсшзс гісторыі змяняліся цывілізацыі і 
дзяржавц, філосафы і філасофскія сістэмы, але 
філасофія заўсёды займала адно з асноўных 
меси у сістэме культуры. Не важна, аб якой ф і' 
ласофіі ідзе гаворка: пра нямецкую, французс
кую або беларускую. Уся справа ў тым, што пры 
філасофскім асэнсаваіпгі природы, грамадства 
і мыслення ажыццяўляецца адлюстраваішс све
ту з дапамогай філасофскіх катэгорый. Не ўся- 
кія паняіпгі з'яўляюцца катэгорыямі, а толькі 
тыя, яхія носяць найболып агульны харагтар. 
Да такіх можна аднеспі зместі форму, з'яву і сут- 
насць, частку і цэлае, элемент, структуру і 
сістэму, адчінкаваг. і агульнае, прычыну і вынік, 
неабхоанасць і выпадковасць, магчымасць і са- 
праўднасць і інш. У розныя гістарычныя псры- 
ядьі катэгорыі напаўшшіся розным зместам. Іх 
тлумачэнне залежыць ад узроўню грамадскіх і 
асабістых ведаў, ад прыналежнасці філосафа да 
той або іншай філасофскай сістэмы. Пры дапа- 
мозе катэгорый чадавек пазнае свет. Гэта 
адносітааі дж катэгорый сацьвшьнай лыялггплгі: 
грамадска-эканамічная фармацыя і «ітгіяітяпый, 
базіс і надбуаова, грамадская вытворчасць і 
матэрыядьная вытворчасць, прадукцыйныя сілы 
і вытворчыя адносіны, каштоўнасці і іншыя.

Знаёмства з катэгорыямі аднолькава патрэб- 
на як бібшятэкару, так і музыканту, сацыялыю- 
му псіхолагу і мэнеджэру, метадысту-псдагоіу і

рзжыссру свята, таму што праца кожнага чала- 
века мае форму і змсст, сістэму і структуру і гл.

У сваю чарту развіццё змесгту катэюрый 
садзейнічае развіццю самой філасофіі і раз- 
вішоо асобы.

Філасофія займае «дно з цэнтральных месц 
у сістэме духоўнай культуры дзякуючы таму, 
пгго яна садзейнічае фарміраванню свядомага 
светапогляду.

У сучасным жыцці, каді адбываюцца плыбокія 
перамены, фідасофія мокл жыконваць у сістэме 
духоўнай культуры наступныя функцыі:

1) фарміраваць культуру мыслення;
2) садзсйнічаць пазнанню навакольнага све

ту;
3) выхоўваць маралып-этычныя нормы;
4) садзейнічапь росту сшасвядомасш;
5) выступаць у якасці тэарэтычнага лазна- 

вальнага прадмета;
6) функцию аксіялогіі і праксіялогіі;
7) прапаноўваць метады пазнання свету.
Усе пералічаныя функцьгі самі па сабе ні-

чога не значаць да таю часу, пакуль гісторыя 
філасофіі і філасофія не стануць асабістымі ве
дам!. Без асабістых ведаў чалавек выступае не 
ў якасш суб'екта, а ў якасці аб'екта светапог
ляду і сацыяльнай дзейнасці.

Такім чынам, філасофія ў сістэме культуры 
садзейнічае фарміраванню светапогляду, які 
абашраеша на традыцыі, але не адмаўляе і 
новае, пгго нараджаецца ў грамадскім жыцці. 
Пры гэтым неабходна бачыць і тое, што не 
ўсяые новае можа быць карысным у развіцці 
грамадства і асобы.

Прызнанне ролі філасофіі ў сістэме духоўнай 
культуры дазваляе ўлічваць узаемасувязь гра- 
мадскага і асабістага ў культуры наогул і ў 
культуры выкладання філасофіі ў вышэйшых 
навучалышх установах. У прыватнасці, выка- 
рыстоўваючы такі падыход, трэба ў працэсе 
выкладання філасофіі ўлічваць асаблівасці той 
або іншай спецыяльнасці. Але гэта не значыць, 
што трэба асобна выпускаць падручнікі па гіс- 
торыі філасофіі і філасофіі для ўсіх факультэтаў 
і спецыяльнасцей.
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