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ТЫПАВЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН ПА СПЕЦЫЯЛ13АЦЫ1 
для рэал1зацьн адукацыипай праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацьи, 

якая забяспечвае атрыманне квал1ф1кацьн спецыялкта з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй

Спецыял1зацыя 2-02 03 01 33 Справаводства ва установах адукацьи

Спецыяльнасць 2-02 03 01 Беларуская мова i лтаратура

Квал1ф1кацыя спецыял1ста Настаушк

План адукацыйнага працэсу

Кампаненты, цыклы, вучэбныя дысцыплшы

Колькасць Размеркаванне па курсах тыдняу, 
вучэбных гадз!нэкзаменау

(дыферэн-
цырава-

ных
зал1ка̂ )/ 
на курсах

абавязко-
вых

кантроль-
ных

работ

вучэбных гадз1н

усяго

у тым л1ку 11
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. П рафес1янальны  кам п ан ент
2.3. Цыкл сп1‘иыя.пзацьп
2.3.1. Арган1зацыя справаводства 1/ш 106 50 106
2.3.2. Машынашс 74 70 74
2..3.3. Апрацоука шфармацьп на персанальным 

камп'ютэры 76 74 26 50

2.3.4. Аргашзацыйная тэхнжа 30 27 30
2.3.5. Рэдактаванне службовых дакументаУ 38 15 38
2.3.6. Пс1халопя i этыка дзелавых зносш 18 8 18

Р азам 1/Ш 342 244 74 132 136

Ка.мпанент « П р а к т ы к а » ______  Перал1к кабшетау, лабараторый, майстэрняу i шшых вучэбных аб’ектау

Этапы i вшы практык1 Колькасць
тыдняу Курс

1. Кабшеты 2. Лабараторьп
1. Вучэбная 1 1.1. Аргашзацьп справаводства
1.1. Пробныя занятк1 1 IV 1.2. Аргашзацыйнай тэхнш 3. Майстэрш

У с я г о 1
4 .1ншыя вучэбныя аб’екты



Ква-нфшацыннын патрабаванш да спецыял1ста

Прафешянальная сфера дзейнасщ спецыялюта наюравана на вядзенне справаводства ва установах адукацьп.

Спецыялют павшен ведаць на узроуш разумения:
палажэнш i шструкцьп па вядзенш справаводства;
стандарты ушфжаванай сютэмы аргашзацыйна-распараджальнай дакументацьп Рэспублш Беларусь; 
клаафжацыю сродкау аргашзацыйнай тэхнш i клаафжацыю праграмнага забеспячэння;
асноуныя нарматыуныя i метадычныя матэрыялы, яюя рэгламентуюць вядзенне справаводства ва установах 
адукацьп;
юруючы састау установы i яго падраздзяленняу; 
аргашзацыю работы з дакументамц 
нормы аргашзацьп рабочага месца;
правшы i нормы аховы працы i супрацьпажарнай бяспекц 
neixanoriro i этыку дзелавых зносш;
машынап1с, правшы выканання розных машынашеных работ;
асновы рэдактавання на арфаграф1чным, лекшчным, марфалапчным i сштакшчным узроунях; 
асноуныя катэгорьп рэдактавання.

Спецыял1ст павшей умець:
карыстацца на практыцы дзеючьтп стандартам! Рэспублш Беларусь па справаводству; 
складаць i афармляць усе вщы аргашзацыйна-распараджальных дакументау; 
выкарыстоуваць сучаснае праграмнае забеспячэнне i аргтэхшку пры вядзенш справаводства; 
валодаць тэхшкай выканання простых i складаных машынашеных работ;
выконваць усе вшы работ па дакументацыйным забеспячэнш адукацыйнай дзейнасш установы адукацьп;
рэдактаваць тэкст пры складанш i афармленш дакументау;
выконваць работы па аргашзацьп аператыунага захоування дакументау;
рыхтаваць дакументы да перадачы у apxiy;
выкарыстоуваць атрыманыя веды па пшхалогп i этыцы дзелавых зносш у прафешянальнай дзейнаецг

Распрацоушчыкк В.М. Мужэнка, намеешк дырэктара па вучэбнай рабоце установы адукацьп «Рэчыцю 
дзяржауны педагапчны каледж»;
Г.1. Радаман, метадыст установы адукацьп «Рэспублжансю incrbiTyr прафеезянальнай 
адукацьп».

Абмеркаваны i адобраны бюро вучэбна-метадычнага аб’яднання у ranine еярэдняй спецыяльнай адукацьп на 
рэспублкансшм узроуш па спецыяльнасцях у вобласщ педагогш, камушкацьп.

Рэктар установы адукацьп 
«Рэспублжанск! iHCTbiTyT 
прафеезянальнай адукацьп»
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