
   

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 
Дадатак да тыпавога вучэбнага плана 

па спецыяльнасці па дзённай форме 

атрымання адукацыі  

РБ ст.№ 853 Д/тып. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ТЫПАВЫ  ВУЧЭБНЫ ПЛАН ПА СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ 

для рэалізацыі адукацыйнай праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі, якая  

забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй 
Спецыялізацыя 

 

2-01 02 01 33 Беларуская мова і літаратура 

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 
(дыфе 

рэнцы 
раваных 

залікаў) / 

на курсах 

абавязко 

вых  
кантроль 

ных 

работ 

вучебных гадзін 

усяго 

у тым ліку 
II курс III курс 

на лаба-
ра 

торныя, 

практыч
ныя 

заняткі 

на курса-
вое 

праекта 

ванне / на 
курсах 

34 тыдні 28 тыдняў 

2. Прафесіянальны кампанент         

2.3 .  Цыкл спецыялізацыі         

2.3.1. Уводзіны ў мовазнаўства  1 18 4  18  

2.3.2. Уводзіны ў літаратуразнаўства з 

элементамі тэорыі літаратуры 

 
1 28 6   28 

2.3.3.Сучасная беларуская мова (практычны 

курс) 
ДЗ/III 1 92 92  52 40 

2.3.4. Гісторыя беларускай літаратуры  1 34 6  34  

2.3.5. Методыка выкладання беларускай 

мовы ў сярэдняй школе 

 
1 36 6  18 18 

2.3.6. Методыка выкладання беларускай 

літаратуры ў сярэдняй школе 

 
1 36 6  18 18 

Усяго  ДЗ/III 6 244 120  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. Уводзін у мовазнаўства  
1.1. Пробныя ўрокі 

(заняткі)  
1 III 1.2. Уводзін у літаратуразнаўства з 

элементамі тэорыі літаратуры 

 

У с я г о 1  1.3. Гісторыі беларускай літаратуры  

Кваліфікацыі рабочага (служачага) 

1.4. Методыкі выкладання беларускай 

мовы і беларускай літаратуры ў 

сярэдняй школе 

 

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. №  888/853  Д/тып.спец.33 

    



  

Кваліфікацыйныя патрабаванні да спецыяліста 

 

Спецыяліст павінен ведаць на ўзроўні разумення: 

прыроду, сутнасць і функцыі мовы, яе структуру, класіфікацыю моў свету; 

асноўныя лінгвістычныя і літаратуразнаўчыя тэрміны і паняцці; 

грамадскую ролю, асноўныя асаблівасці беларускай літаратуры X-XXI стст., яе перыядызацыю, 

тэматычнае багацце, этапы жыццёвага і творчага шляху беларускіх літаратараў, творы беларускіх 

аўтараў, новае ў перыядычным друку і сучаснай літаратуры; 

прадмет, задачы і навуковыя асновы методыкі выкладання беларускай мовы і літаратуры; 

змест і структуру праграм па беларускай мове і літаратуры ў V-XI класах; 

спецыфіку ўрокаў па вывучэнні асноў тэорыі і гісторыі беларускай літаратуры, раздзелаў 

мовазнаўства. 

 

Спецыяліст павінен умець: 

выкладаць думкі пісьмова і вусна ў адпаведнасці з нормамі літаратурнай мовы, паслядоўна, 

эмацыянальна, выкарыстоўваючы багацце роднай мовы; 

аналізаваць мастацкія творы розных літаратурных жанраў і тэксты розных стыляў маўлення; 

планаваць і праводзіць урокі і выхаваўчую работу па беларускай мове і літаратуры. 

 

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»; 

Т.М. Арцімёнак, намеснік дырэктара па вучэбнай работе Полацкага 

каледжа ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 

П.М.Машэрава»; 

І.Г. Лабёнак, выкладчык ўстановы адукацыі Полацкага каледжа ўстановы 

адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М.Машэрава». 

 

 
 

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» 
 


