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ТЫПАВЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН ПА СПЕЦЫЯЛ13АЦЫ1 
для рэалвацьп адукацыйнай праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацьп, якая 

забяспечвае атрыманне ква.Дфйсацьп спецыялкта з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй

Спецыял1зацыя 2-01 02 01 33 Беларуская мова i л1таратура

Спецыяльнасць 2-01 02 01 Пачатковая адукацыя

Квал1ф1кацыя спецыялкта Настаушк

План вучэбнага працэсу

Кампаненты, цыклы, дысцыплшы
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2. Прафес1янальны кампанент
2.3. Цыкл спецыя.жзацьп

2.3.1. Уводз1ны у мовазнауства 35 8 35
2.3.2. Уводзшы у л1таратуразнауства з 

элементам! тэорьи л1таратуры 1 40 10 40

2.3.3. Сучасная беларуская мова 
(практычны курс)

1/Ш
ДЗ/IV 1 135 135 35 52 48

2.3.4. Псторыя беларускай л1таратуры 1 66 12 16 50
2.3.5. Методыка выкладання беларускай 

мовы у сярэдняй школе 1 49 8 32 17

2.3.6. Методыка выкладання беларускай 
лггаратуры у сярэдняй школе 1 50 10 30 20

У с я г о 1/Ш
ДЗ/IV 5 375 183 70 130 175

Кампанент «Практыка»______ _______  Пералгк кабжетау, лабараторый, майстэрняу

Этапы i вщы практьт Колькасць
тыдняу Курс

i iтыых вучэбных аб'ектау
1. Каб1неты 2. Лабараторьп

1. Вучэбная 2
1.1. Пробныя урои 1; 1 III;!V 3. Майстэрн1

У с я г о 2
4. 1ншыя вучэбныя аб'екты



Ква.шфшацыйныя патрабаванш да спецыял!ста

Спецыялют павшей ведаць на узроуш разумения:
прыроду, сутнасць i функцьй мовы, яе структуру, клаафжацыю моу свету; 
асноуныя лшгвютычныя i лыаратуразнаучыя тэрмшы i паняццц
грамадскую ролю, асноуныя асабл1васщ беларускай л1таратуры Х-ХХ ст., яе перыядызацыю, тэма- 
тычнае багацце, этапы жыццёвага i творчага шляху беларусюх лЬаратарау, творы беларусюх 
аутарау, новае у перыядычным друку i сучаснай л1таратуры;
прадмет, задачы i навуковыя асновы методыю выкладання беларускай мовы i лтаратуры; 
змест i структуру праграм па беларускай мове i л п аратуры у V-XI класах;
спецыфку урокау па вывучэнш асноу тэорьй i псторьй беларускай лггаратуры, раздзелау 
мовазнауства.

Спецыялют павшей умець:
выкладаць думю п1сьмова i вусна у адпаведнасщ з нормам! л1таратурнай мовы, паслядоуна, 
эмацыянальна, выкарыстоуваючы багацце роднай мовы;
анал1заваць мастацюя творы розных л1таратурных жанрау i тэксты розных стыляу маулення; 
планаваць i праводз!ць ypoxi i выхаваучую работу па беларускай мове i л!таратуры.

Тлумачэнш да тыпавога вучэбнага плана па спецыял!зацьп

1. Практыка па спецыял!зацы! праводзщца за кошт бюджэту часу тыпавога вучэбнага плана па 
спецыяльнасцг

Распрацоушчыкк В.А. Аляксеенка, выютадчык Полацкага каледжа установы адукацьй 
«Вщебсю дзяржауны ушверштэт !мя П.М. Машэрава»;
С.А. Барчук, дырэктар ГБнскага каледжа установы адукацьй «Брэсцю 
дзяржауны ушверсгтэт !мя А Х . Пушк!на»;
Г.1. Радаман, метадыст установы адукацьй «Рэспублжанск! !нстытут 
прафешянальнай адукацьй».

Абмеркаваны i адобраны бюро вучэбна-метадычнага аб'яднання у сферы сярэдняй спецыяльнай 
адукацьй на рэспублжансюм узроуш по спецыяльнасцях у гал!не педагогш , камушкацьй.

Рэктар установы адукацьй 
«Рэспубл!канск! шстытут 
прафес!янальнай адукацьй» А.Х. Шкляр


