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

якая забяспечвае атрыманне квал1фжацьн спецыял1ста з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй

Спецыялгзацыя 2-02 03 01 31 Творчая дзейнасць

Спецыяльнасць 2-02 03 01 Беларуская мова i лДаратура

Квал1ф1кацыя спецыял1ста Настаунж

План адукацыйнага працэсу

Кампаненты, цыклы, вучэбныя дысцыплшы

Колькасць Размеркаванне па курсах тыдняу, 
вучэбных гадзшэкзаменау

(дыферэн-
цырава-

ных
зал1кау)/ 
на курсах

абавязко-
вых

кантроль-
ных

работ

вучэбных гадз1н

усяго

у тым л1ку II
курс

III
курс

IV
курсна лаба- 

ратор- 
ныя,

практыч-
ныя

занятк1

на
курсавое 
праекта- 
ванне / на 

курсах
37,5

тыдня
30,5

тыдня
25,5

тыдня

2. ПрафеФянальны кампанент
2.3. Цыкл спецыял1зацы1
2.3.1. Асновы археалогН БеларуЫ 20 4 20
2.3.2. Пстарычныя помн1к1 Beaapyci 26 5 26
2.3.3. Пстарычнае краязнауства 1/Ш 2 128 36 28 100
2.3.4. Этнаграф1я беларусау 32 6 32
2.3.5. Пстарычныя дапаможныя дысцыпл1ны 54 14 54
2.3.6. Методыка музейнай працы 30 11 30
2.3.7. Методыка краязнауча-турыстычнай 

дзейнасц1 1 52 14 52

Разам 1/Ш 3 342 90 74 132 136

Кампанент «Практыка»_________  Пералж кабшетау, лабараторый, майстэрняу i жшых вучэбных аб’ектау

Этапы i вшы практик! Колькасць
тыдняу Курс

1. Кабшеты 2. Лабараторьй
1. Вучобная 1 1.1. Пстарычнага краязнауства
1.1. Пробныя занятк! 1 IV 1.2. Методьш краязнауча- 

турыстычнай дзейнасц!
3. Майстэрн1

У с я г о 1
4. 1ншыя вучэбныя аб’екты



Квал1<]нкацыйныя патрабаванш да спецыял1ста

Прафеаянальная сфера дзейнасщ спецыялюта наюравана на ажыццяуленне вучэбна-выхаваучай работы i 
развщцё творчых здольнасцей навучэнцау.

Спецыялют павшен ведаць на узроуш разумения:
размяшчэнне noiviHiKay ricTopbii i культуры, музеяу натэрыторьп Беларуси 
вщы археалапчных помшкау, геральдыку, сфрапстыку i нулнзматыку Беларуси 
этнаграф1ю беларусау;
асабл1васц1 аргашзацьп i методыку гуртковай i музейнай працы з навучэнцамт 

Спецыялют павшен умець:
распрацоуваць i праводзщь экскурса па помнжах мшулага натэрыторьп Беларуси
раб1ць ашсанне старажытных прадметау, помшкау археалогп, архДэктуры i творау мастацтва;
метадычна граматна аргашзоуваць краязнаучую працу у сваей мясцовасщ, далучацца да працы у навукова-
пошукавых экспедыцыях (археалапчных, этнаграф1чных, фальклорных i г. д.)

Распрацоушчыкк M.I. Лашанкоу, старшы навуковы супрацоушк Дзяржаунай навуковай установы «1нстытут 
ricTopbii Нацыянальнай акадэмй навук Беларусь», кандыдат пстарычных навук;
В.М. Мужэнка, намесшк дырэктара па вучэбнай рабоце установы адукацьп «Рэчыцю 
дзяржауны педагапчны каледж»;
Г.1. Радаман, метадыст установы адукацьп «Рэспублжансю iнстытут прафеЫянальнай 
адукацьп».

Абмеркаваны i адобраны бюро вучэбна-метадычнага аб’яднання у галше сярэдняй спецыяльнай адукацьп на 
рэспублжансюм узроуш па спецыяльнасцях у вобласщ педагогш, камушкацьп.

Рэктар установы адукацьп 
«Рэспублкансю шстытут 
прафеаянальнай адукацьп»


