
Дадатак 1 

да пастановы 

Міністэрства культуры 

Рэспублікі Беларусь 

ад 30.08.2016 № 34 

(у рэдакцыі пастановы 

Міністэрства культуры  

Рэспублікі Беларусь 

11.07.2019  № 30) 

 
МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

ЗАЦВЕРДЖАНА  

Пастанова 

Міністэрства культуры 

Рэспублікі Беларусь 

11.07.2019  № 30 

РБ ст. №  982/979  Д/тып.напр.-01спец.02 

 

ТЫПАВЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН ПА СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫI 

для рэалізацыі адукацыйнай праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 

якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй 

 

Спецыялізацыя 2-19 01 01-01 02 

 

Дызайн вырабаў бытавога спажывання  

Напрамак спецыяльнасці 2-19 01 01-01 Дызайн (аб’ёмны) 

Спецыяльнасць 2-19 01 01 Дызайн (па напрамках) 

Кваліфікацыя спецыяліста Дызайнер-выканаўца. Настаўнік 

 

План адукацыйнага працэсу 
 

Кампанент «Практыка» Пералік кабінетаў, лабараторый, майстэрняў і іншых навучальных аб’ектаў 

Этапы і віды практыкі Колькасць тыдняў Курс 
1. Кабінеты 2. Лабараторыі 

   

   1.1. Архітэктуры  

Усяго      

Квалiфiкацыi рабочага (служачага) 
  

 
3. Майстэрні 

Найменне прафесіі рабочага  

(служачага) 

Узроўні кваліфікацыі  

(разрады, класы) 

 

 3.1. Работы ў матэрыяле 

   
4. Іншыя навучальныя аб’екты 

   

   4.1. Выставачная зала  

    

__________________________________ 

*Акрамя пазначаных у вучэбным плане, дадаткова прадугледжваюцца вучэбныя гадзіны для работы над завяршэннем 

праграмных заданняў  па вучэбнай дысцыпліне «Работа ў матэрыяле» пад кіраўніцтвам выкладчыка – па 1 вучэбнай гадзіне 

лабараторна-практычных заняткаў  у тыдзень. 

**Па вучэбнай дысцыпліне «Работа ў матэрыяле» праводзіцца адзіны экзамен (прагляд) сумесна з вучэбнымі 

дысцыплінамі «Малюнак», «Жывапіс», «Праектаванне» з ацэньваннем асобнай адзнакай кожнай вучэбнай дысцыпліны. 

***Установа адукацыі мае права дадаткова вызначаць формы бягучай атэстацыі па вучэбных дысцыплінах цыкла 

спецыялізацыі. 

 

Кампаненты, цыклы, 
вучэбныя дысцыпліны 

Колькасць Размеркаванне па курсах  

тыдняў, вучэбных гадзін 

экзаменаў  

(дыферэнцырава 

ных залікаў) / 
 на курсах 

абавяз 

ковых 
катроль 

ных  

работ 

вучэбных гадзін 
у тым ліку I 

курс 

II 

курс 

III 

курс 

IV  

курс 

усяго 

на  

лабара 

торныя, 

практыч 

ныя 

заняткі 

на  
індыві 
дуаль 
ныя  

заняткі 

37 

тыдняў 

36 

тыдняў 

35 

тыдняў  

27 

тыдняў 

2. Прафесіянальны кампанент          

2.3. Цыкл спецыялізацыі          

2.3.1. Работа ў матэрыяле **1/I,**1/II,**1/III,**1/IV 1 336* 320 16 40 70 112 114 

2.3.2. Асновы архітэктуры ДЗ/ III 1 50 50   18 32  

Р а з а м 4(1)*** 2 386 370 16 40 88 144 114 


