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ТЫПАВЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН ПА СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ 

для рэалізацыі адукацыйнай праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі, якая 

забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з сярэдняй спецыяльная адукацыяй 
 

Спецыялізацыя 

 

 

2-01 02 01 41 

 

Творчая дзейнасць 

Спецыяльнасць 

 

2-01 02 01 Пачатковая адукацыя 

Кваліфікацыя спецыяліста  Настаўнік  

 

План вучэбнага працэсу 

 

Кампаненты, цыклы, вучэбныя дысцыпліны 

Колькасць Размеркаванне па курсах 

тыдняў, вучэбных гадзін  
 

экзаменаў 

(дыферэн
цыраваны

х залікаў)/ 

на курсах 

абавязков
ых 

кантроль

ных работ  

Вучэбных гадзін 

усяго 

у тым ліку 
II курс III курс 

на 

лабарато
рныя, 

практыч

ныя 
заняткі 

на 

курсавое 
праектаван

не/ на 

курсах 
34 тыдні 28 тыдняў 

2. Прафесіянальны кампанент        

2.3. Цыкл спецыялізацыі        

2.3.1. Асновы археалогіі Беларусі  1 20 2  20  

2.3.2. Гістарычныя помнікі Беларусі  1 26 4  26  

2.3.3. Гістарычнае краязнаўства ДЗ/ІІІ 1 86 24  86  

2.3.4. Этнаграфія беларусаў  1 28 4  8 20 

2.3.5. Гістарычныя дапаможныя дысцыпліны  1 32 8   32 

2.3.6. Методыка музейнай працы  1 20 6   20 

2.3.7. Методыка краязнаўча-турыстычнай 

дзейнасці 

 1 32 10   32 

Усяго  ДЗ/ІІІ 7 244 58  140 104 

 

 
Кампанент «Практыка» Пералік кабінетаў, лабараторый, майстэрняў  

і іншых вучэбных аб'ектаў 
Этапы і віды практыкі 

Колькасць 

тыдняў 
Курс 

1. Кабінеты 2. Лабараторыі 

1. Вучэбная 1  1.1. Археалогіі Беларусі  
1.1. Пробныя ўрокі 

(заняткі)  
1 III 1.2. Гістарычнага краязнаўства  

У с я г о 1  1.3. Методыкі музейнай працы  

Кваліфікацыі рабочага (служачага) 
1.4. Методыкі краязнаўча-

турыстычнай дзейнасці 

 

Найменне прафесіі 

рабочага (служачага) 

Узроўні кваліфікацыі 

(разрады) 

  

  

 3. Майстэрні 

    

    

   4. Іншыя вучэбныя аб'екты  

    

ЗАЦВЕРДЖАНА 

Пастанова 

Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь 

13.08.2018 № 86 
                    РБ ст. №   864/853 Д/тып.спец.41 (к.) 

    



  

 

 

Кваліфікацыйныя патрабаванні да спецыяліста 

 

Прафесіянальная сфера дзейнасці спецыяліста накіравана на ажыццяўленне вучэбна-выхаваўчай 

работы і развіццё творчых здольнасцей навучэнцаў.  

 

Спецыяліст павінен ведаць на ўзроўні разумення: 

размяшчэнне помнікаў гісторыі і культуры, музеяў на тэрыторыі Беларусі; 

віды археалагічных помнікаў, геральдыку, сфрагістыку і нумізматыку; 

этнаграфію беларусаў; 

асаблівасці арганізацыі і методыку гутарковай і музейнай працы з навучэнцамі.  

 

Спецыяліст павінен умець: 

распрацоўваць і праводзіць экскурсіі па помніках мінулага на тэрыторыі Беларусі; 

рабіць апісанне старажытных прадметаў, помнікаў археалогіі, архітэктуры і твораў мастацтва; 

метадычна граматна арганізоўваць краязнаўчую працу ў сваёй мясцовасці, далучацца да працы ў 

навукова-пошукавых экспедыцыях (археалагічных, этнаграфічных, фальклорных і г.д.). 

 

 

Тлумачэнні да тыпавога вучэбнага плана па спецыялізацыі 

 

Практыка па спецыялізацыі праводзіцца за кошт бюджэту часу тыпавога вучэбнага плана па 

спецыяльнасці. 

 

 

 

 

Распрацоўшчыкі: Н.В. Агеева, метадыст установы адукацыі «Рэспубліканскі інстытут 

прафесіянальнай адукацыі»; 

В.А. Торра, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце ўстановы адукацыі 

«Рэчыцкі дзяржаўны педагагічны каледж». 

 

 

 
 

Абмеркаваны і адобраны на пасяджэнні бюро вучэбна-метадычнага аб
’
яднання ў сферы сярэдняй 

спецыяльнай адукацыі на рэспубліканскім узроўні па спецыяльнасцях у галіне педагогікі, 

камунікацыі. 
 

 

 

 

Прарэктар па навукова-метадычнай рабоце 

ўстановы адукацыі «Рэспубліканскі інстытут  

прафесіянальнай адукацыі» 
 

 


