
 

М І Н І С Т Э Р С Т В А  А Д У К А Ц Ы І  Р Э С П У Б Л І К І  Б Е Л А Р У С Ь  

МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  

 
 

ЗАЦВЕРДЖАНА  
Пастанова 
Міністэрства адукацыі  
Рэспублікі Беларусь 
30.08.2018  № 93а 
 
                    РБ ст. № 885/882 Д/тып.інт. 
 

 
ТЫПАВЫ ВУЧЭБНЫ ПЛАН ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ   

для рэалізацыі адукацыйнай праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста  
з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй і ітэгрыраванай з адукацыйнымі праграмамі прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі 

Спецыяльнасць    2-15 02 01 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Тэрмін атрымання адукацыi ў дзённай форме  
на аснове прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі (ПТА) 
з агульнай сярэдняй адукацый (АСА) – 1 год 9 месяцаў 

Кваліфікацыя спецыяліста  Мастак. Настаўнік 

Зводныя даныя па бюджэту часу (тыдняў) 

Этапы адукацыйнага працэсу 
Размеркаванне па курсах 

Разам  
І ІІ 

Тэарэтычнае навучанне 40 17,5 57,5 
Практыка    
         вучэбная     

пленэр 2,5  2,5 
педагагічная  3 3 

         вытворчая    
тэхналагічная (творчая)  3 3 
пераддыпломная  4 4 

Экзаменацыйная сесія 1,5 1,5 3 
Выніковая атэстацыя  8 8 
Канікулы 8 2 10 

Р а з а м 52 39 91 

 
План адукацыйнага працэсу 

Кампаненты, цыклы, вучэбныя 

дысцыпліны 

Колькасць  Размеркаванне па 
курсах тыдняў,  
вучэбных гадзін 

экзаменаў 
(дыферэнцы-

раваных  
залікаў)/ 
на курсах 

абавязковых 
кантрольных 

работ 

вучэбных гадзін 

па 
тыпавому 
вучэбнаму 
плану па 
спецыяль

насці ў 
дзеннай 
форме 

атрыман-
ня 

адукацыі 
на аснове 

АБА 

вывуча-

на на 

ўзроўні 

ПТА 

усяго да 
вывучэння 

усяго да 
I курс II курс 

на лабара-
торныя, 

практычныя 
заняткі 

на індыві-
дуальныя 

заняткі 
40 

тыдняў 
17,5 

тыдняў 

1. Агульнаадукацыйны кампанент          

1.1. Фізічная культура і здароўе   208 93 115   80 35 

1.2. Абарона насельніцтва і тэрыторый ад 

надзвычайных сітуацый 
 1 22 22      

1.3. Асновы права  1 40 20 20 16   20 

1.4. Асновы сацыяльна-гуманітарных 

навук 
 1 36  36 12  36  

Р а з а м  3 306 135 171 28  116 55 

2. Прафесіянальны кампанент          

2.1. Агульнапрафесіянальны цыкл 1(4) 9 589 100 489 142  417 72 

2.1.1. Гісторыя сусветнага і беларускага  

мастацтва 
1/II 1 146  146   74 72 

2.1.2. Матэрыяльная культура Беларусі  1 74  74   74  

2.1.3. Пластычная анатомія ДЗ/I 1 72 38 34 34  34  

2.1.4. Чарчэнне і перспектыва  ДЗ/I  72 42 30 30  30  

2.1.5. Шрыфты  ДЗ/I  36  36 36  36  

2.1.6. Псіхалогія і педагогіка ДЗ/I 2 109  109 20  109  

2.1.7. Беларуская мова (прафесійная 

лексіка) 
 1 20 20      

2.1.8. Замежная мова (прафесійная 

лексіка) 
 1 20  20 20  20  

2.1.9. Асновы аховы працы  1 20  20   20  

2.1.10. Ахова навакольнага асяроддзя і 

энергазберажэнне 
 1 20  20 2  20  

2.2. Спецыяльны цыкл 5(1) 4 1269 241 1028 956  756 272 

2.2.1. Малюнак *2/I, *1/II  393 75 318 318  240 78 

2.2.2. Жывапіс *2/I, *1/II   334 75 259 259  160 99 

2.2.3. Тэхналогія матэрыялаў  1 22  22 22  22  

2.2.4. Колеразнаўства 1/I  36  36 36  36  

2.2.5. Асновы кампазіцыі  1 36  36 36  36  

2.2.6. Кампазіцыя *2/I, *1/II  264 45 219 219  160 59 

2.2.7. Камп’ютарная графіка ДЗ/I 1 74 46 28 28  28  

2.2.8. Методыка выкладання вучэбных 
прадметаў  

1/II 1 
110  110 38  74 36 

2.3. Цыкл спецыялізацый *2/I, *1/II 1 496  496 395 65 271 225 

Р а з а м 6(5) 14 2354 341 2013 1493 65 1444 569 

3.  Рэзерв          

У с я г о 6(5) 17 2660 476 2184 1521 65 1560 624 

    Вучэбная нагрузка ў тыдзень        39 37 

4. Факультатыўныя заняткі     115   80 35 

5. Кансультацыі     115   80 35 



 

Тлумачэнні да тыпавога вучэбнага плана па спецыяльнасці  

1. 

 

Тыпавы вучэбны план па спецыяльнасці распрацаваны на аснове адукацыйнага стандарта сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасці 2-15 02 01 

”Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва“, тыпавога вучэбнага плану па спецыяльнасці сярэдняй спецыяльнай адукацыі, зацверджанага пастановай 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 30.08.2018 г. № 93а , рэгістрацыйны індэкс РБ ст. 882 Д/тып., з улікам тыпавого вучэбнага плана па 

спецыяльнасці прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі, зацвержданага пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 04.11.2013 № 106, 

рэгістрацыйны індэкс РБ № 116/1,6 С і ўводзіцца ў дзеянне з 01.09.2018 г. 

2. 

3. 

Змест спецыялізацый плануецца дадаткова. 

Тыпавы вычэбны план па спецыяльнасці прызначаны для падрыхтоўкі спецыялістаў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй з ліку асоб, маючых 

прафесіянальна-тэхнічную адукацыю з агульнай сярэдняй адукацыяй і адну з кваліфікацый рабочага: ”Разьбар па дрэве і берасце“ (не ніжэй за 3-ці 
разрад), ”Вытворца мастацкіх вырабаў з керамікі“ (3-га разраду і вышэй), ”Вытворца мастацкіх вырабаў з лазы“ (3-га разраду і вышэй), 

”Вышывальльшчыца“ (не ніжэй за 3-ці разрад).  

4. Установа адукацыі на аснове тыпавога вучэбнага плана па спецыяльнасці распрацоўвае вучэбны план установы адукацыі. 
5. Экзаменацыйныя матэрыялы па вучэбнай дысцыпліне распрацоўваюцца на аснове тыпавой вучэбнай праграмы (вучэбнай праграмы ўстановы 

адукацыі) і ўключаюць поўны аб’ем яе зместу. 

6. *Па вучэбных дысцыплінах: ”Малюнак“, ”Жывапіс“, ”Кампазіцыя“ праводзіцца адзіны экзамен (прагляд) з ацэньваннем асобнай адзнакай кожнай 
вучэбнай дысцыпліны. 

7. Акрамя пазначаных у тыпавым вучэбным плане, дадаткова прадугледжваюцца вучэбныя гадзіны для работы над завяршэннем праграмных заданняў па 
вучэбных дысцыплінах: ”Малюнак“,”Жывапіс“,”Кампазіцыя“ пад кiраўнiцтвам выкладчыка – па 1 вучэбнай гадзiне лабараторна-практычных заняткаў 

у тыдзень на кожную вучэбную дысцыпліну. 

8. Акрамя пазначаных у тыпавым вучэбным плане, дадаткова прадугледжваюцца вучэбныя гадзіны для аплаты працы дэманстратара пластычных поз:  
- колькасць часу, якi адводзiцца адной групе для працы з жывой натурай, вызначаецца з наступнага разлiку, пазначанага ў табліцы ў працэнтных 

адносiнах ад агульнай колькасцi запланаванага часу: ”Малюнак“,”Жывапіс“: I курс – 50%, II курс – 100%, ”Пластычная анатомiя“:  I курс – 50%. 
 

- дзве мадэлі ставяцца: у групах звыш 6 чалавек – па тэме ”Партрэт“; у групах звыш 8 чалавек – па тэмах ”Аголеная фігура“, ”Апранутая фігура“, 
”Часткі цела“; у групах звыш 10 чалавек – па тэмах ”Галава“, ”Фігура“, ”Паўфігура“. 

9. Вучэбная педагагічная практыка ажыццяўляецца ў працэсе тэарэтычнага навучання ў аб’ёме 108 вучэбных гадзін за кошт сумавання бюджэту 

вучэбнага часу (вучэбных тыдняў): азнаямленчая па методыцы выкладання спецыяльных дысцыплін – у аб’ёме 36 вучэбных гадзін ў падгрупавой 

форме; па засваенню першасных прафесійных уменняў і навыкаў – у аб’ёме 72 вучэбных гадзін, з іх 36 вучэбных гадзін на  індывідуальныя заняткі. 

10. У перыяд праходжання тэхналагічнай практыкі навучэнец можа павысіць узровень кваліфікацыі па адной з наяўных прафесій рабочага. 

11. Пералік і змест факультатыўных заняткаў вызначаецца ўстановай адукацыі. 
12. Колькасць вучэбных гадзін па вучэбных дысцыплінах, абавязковых для ўключэння ў дадатак да дыплома аб сярэдняй спецыяльнай адукацыі, паказана 

ў графе ”Колькасць вучэбных гадзін па тыпавому вучэбнаму плану па спецыяльнасці ў дзённай форме атрымання адукацыі на аснове АБА“. Па 
вучэбных дысцыплінах ”Абарона насельніцтва і тэрыторый ад надзвычайных сітуацый“,”Беларуская мова (прафесійная лексіка) “, адзнакі ўносяцца з 

дадатку да дыплома аб прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі. Від практыкі і яе працягласць указваюцца ў адпаведнасці з кампанентам ”Практыка“, 

графой ”усяго да правядзення“. 
  

Распрацоўшчыкі: А.Л.Хадарэка, загадчык аддзела цэнтра навукова-метадычнага забеспячэння прафесіянальнай адукацыі ўстановы адукацыі 

”Рэспубліканскі інстытут прафесіянальнай адукацыі“; 

 Н.В. Смаляк, метадыст сектара навукова-метадычнага забеспячэння ўстановы адукацыі ”Мінскі дзяржаўны мастацкі каледж 
імя А.К. Глебава“. 

 

Абмеркаваны і адобраны бюро вучэбна-метадычнага аб’яднання ў сферы сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасцях у галіне культуры. 

Рэкамендаваны экспертным саветам установы адукацыі ”Рэспубліканскі інстытут прафесіянальнай адукацыі“. 
 
Рэктар установы адукацыі  

”Рэспубліканскі інстытут  

прафесіянальнай адукацыі“ _______________________ В.М. Галубоўскі 

  

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

Этапы і віды практыкі 

Колькасць тыдняў Курс 1. Кабінеты 2. Лабараторыі 

па тыпа-
вому 

вучэбна-

му плану 

па 

спецыяль

насці ў 

дзеннай 

форме 
атрыман-

ня 

адукацыі 

на 

аснове 

АБА 

праве 
дзена 

на 

ўзроў

ні 

ПТА 

усяго  
да  

пра 

вя 

дзен 

ня 

1.1. Фізічнай культуры і здароўя 2.1. Камп’ютарнай графікі 

1.2. Права  

1.3. Сацыяльна-гуманітарных навук 3. Майстэрні 

1.4. Гісторыі мастацтва і матэрыяльнай 

культуры Беларусі 

3.1. Малюнка, жывапісу 

3.2. Колеразнаўства, кампазіцыі 

1.5. Пластычнай анатоміі 3.3.  Тэхналогіі матэрыялаў 

1.6. Чарчэння, перспектывы і шрыфтоў   

1.7. Псіхалогіі і педагогікі  

1.8. Замежнай мовы 4. Іншыя вучэбныя аб’екты 

1.9. Аховы працы, аховы навакольнага 

асяроддзя і энергазберажэння 

4.1. Фізкультурна-спартыўныя 

збудаванні 

1.10. Методыкі выкладання вучэбных 

прадметаў 

4.3. Выставачная зала 

 

1.11. Метадычны  

1. Вучэбная:  5,5  5,5    

1.1. Пленэр 2,5  2,5 I   

1.2. Педагагічная       

1.2.1. Азнаямленчая па 
методыцы выкладання 

спецыяльных дысцыплін 

1  1 II 
  

 
 

1.2.2. Па засваенню 

першасных прафесійных 

уменняў і навыкаў 

2  2 II 
 

 
 

  2. Вытворчая: 7  7    

2.1. Тэхналагічная 

(творчая) 
3  3 II  

 

2.2. Пераддыпломная 4  4 II   

Р а з а м 12,5  12,5   

Выніковая атэстацыя   

Форма правядзення Тэрміны  

правядзення 

 

  

Дзяржаўны экзамен па спецыяльнасці 

і абарона дыпломнай работы 

з 09.04. па 31.05   

 


