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1 Вобласць прымянення
Дадзены адукацыйны стандарт сярэдняй спецыяльнай адукацыі па
спецыяльнасці 2-02 03 01 «Беларуская мова і літаратура» (далей –
стандарт) устанаўлівае асноўныя патрабаванні да зместу прафесіянальнай
дзейнасці і кампетэнтнасці спецыяліста з сярэдняй спецыяльнай
адукацыяй, зместу вучэбна-праграмнай дакументацыі адукацыйнай
праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі, якая забяспечвае атрыманне
кваліфікацыі спецыяліста з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, узроўню
асноўнай адукацыі асоб, якія паступаюць для атрымання сярэдняй
спецыяльнай адукацыі, уступных экзаменаў, формаў і тэрмінаў атрымання
сярэдняй спецыяльнай адукацыі, арганізацыі адукацыйнага працэсу,
аб’ёму вучэбнай нагрузкі навучэнцаў, узроўню падрыхтоўкі выпускнікоў,
выніковай атэстацыі.
Стандарт прымяняецца пры распрацоўцы вучэбна-праграмнай
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дакументацыі, ацэнцы якасці сярэдняй спецыяльнай адукацыі па
спецыяльнасці.
Стандарт абавязковы для прымянення ва ўсіх установах адукацыі,
якім у адпаведнасці з заканадаўствам дадзена права ажыццяўляць
адукацыйную дзейнасць пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы сярэдняй
спецыяльнай адукацыі, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі
спецыяліста з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй па спецыяльнасці.

2 Нарматыўныя спасылкі
У гэтым стандарце выкарыстаны спасылкі на наступныя тэхнічныя
нарматыўныя прававыя акты (ТНПА) і іншыя нарматыўныя прававыя
акты:
СТБ ИСО 9000-2006 Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь
ОКРБ 006-2009 Профессии рабочих и должности служащих
ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации

3 Тэрміны і азначэнні
У гэтым адукацыйным стандарце прымяняюцца наступныя тэрміны з
адпаведнымі азначэннямі:
Аб’ект прафесіянальнай дзейнасці – сукупнасць працэсаў,
прадметаў, з’яў, на якія накіравана прафесіянальная дзейнасць
спецыяліста.
Адукацыйная праграма – сукупнасць дакументацыі, якая
рэгламентуе адукацыйны працэс, і ўмоў, неабходных для атрымання ў
адпаведнасці з чакаемымі вынікамі пэўнага ўзроўню асноўнай адукацыі
або пэўнага віду дадатковай адукацыі [1].
Адукацыйны працэс – навучанне і выхаванне, арганізаваныя
ўстановай адукацыі (арганізацыяй, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы
паслявузаўскай адукацыі, іншай арганізацыяй, якой у адпаведнасці з
заканадаўствам дадзена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць,
індывідуальным
прадпрымальнікам,
якому
ў
адпаведнасці
з
заканадаўствам дадзена права ажыццяўляць адукацыйную дзейнасць) з
мэтай засваення навучэнцамі зместу адукацыйных праграм [1].
Адукацыйны стандарт – тэхнічны нарматыўны прававы акт, які
вызначае змест адукацыйнай праграмы пры дапамозе ўстанаўлення
патрабаванняў да адукацыйнага працэсу і вынікаў засваення яе зместу [1].
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Адукацыя – навучанне і выхаванне ў інтарэсах асобы, грамадства і
дзяржавы, накіраваныя на засваенне ведаў, уменняў, навыкаў,
фарміраванне гарманічнай, рознабаковай асобы навучэнца [1].
Беларуская мова і літаратура (як аб’ект стандартызацыі) – мэта і
сродак прафесіянальнай падрыхтоўкі спецыяліста – настаўніка беларускай
мовы і літаратуры.
Від (падвід) прафесіянальнай дзейнасці – від (падвід) працоўнай
дзейнасці,
які
вызначаецца
спецыяльнасцю
(спецыялізацыяй),
кваліфікацыяй (ОКРБ 011).
Выхаванне
–
мэтанакіраваны
працэс
фарміравання
духоўна-маральнай і эмацыянальна-каштоўнаснай сферы асобы
навучаемага [1].
Кампетентнасць – выражаная здольнасць прымяняць веды і ўменне
(СТБ ИСО 9000).
Кваліфікацыя – падрыхтаванасць работніка да прафесіянальнай
дзейнасці для выканання работ пэўнай складанасці ў рамках
спецыяльнасці, напрамку спецыяльнасці (ОКРБ 011).
Навучэнец – асоба, якая засвойвае змест аднаго з відаў адукацыйных
праграм
агульнай
сярэдняй
адукацыі,
адукацыйных
праграм
прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі, адукацыйных праграм сярэдняй
спецыяльнай адукацыі, або адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыі
дзяцей і моладзі, або адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на
ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі, або адукацыйнай праграмы
спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі для асоб з
інтэлектуальным недахопам [1].
Патрабаванне – патрэбнасць ці спадзяванне, што ўстаноўлена,
звычайна магчыма або з’яўляецца абавязковым (СТБ ИСО 9000).
Педагогіка – навука аб выхаванні чалавека; раскрывае сутнасць,
мэты, задачы і заканамернасці выхавання, яго ролю ў жыцці грамадства і
развіцці асобы, працэс адукацыі і навучання [2].
Прафесіянальная функцыя – лагічна завершаная структурная частка
прафесіянальнай дзейнасці спецыяліста, звязаная з выкананнем ім
абавязкаў, абумоўленых асаблівасцямі раздзялення, характару і зместу
працы.
Псіхалогія – навука аб псіхічным адлюстраванні рэчаіснасці ў
працэсе дзейнасці чалавека пры яго ўзаемадзеянні з навакольным
асяроддзем [2].
Спецыялізацыя – складаючая спецыяльнасці ці напрамку
спецыяльнасці прафесіянальна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай і
вышэйшай адукацыі I ступені, абумоўленая відам прымяняемых ведаў і
асаблівасцямі прафесіянальнай дзейнасці ў рамках спецыяльнасці ці яе
3
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напрамку (ОКРБ 011).
Спецыяльнасць – від прафесіянальнай дзейнасці, які патрабуе
пэўных ведаў, навыкаў і кампетэнцый, набываемых шляхам навучання і
практычнага вопыту, – падсістэма групы спецыяльнасцей (ОКРБ О11).
Сродкі прафесіянальная дзейнасці – рэчыўныя (машыны і
абсталяванне, інструмент і прыстасаванні, вытворчыя будынкі і
збудаванні) ці нярэчыўныя (маўленне, паводзіны, інтэлектуальныя сродкі,
якія выкарыстоўваюцца для вырашэння практычных і тэарэтычных задач)
прылады, з дапамогай якіх чалавек уздзейнічае на аб’ект працы.
Якасць адукацыі – адпаведнасць адукацыі патрабаванням
адукацыйнага стандарту, вучэбна-праграмнай дакументацыі адпаведнай
адукацыйнай праграмы [1].

4 Агульныя палажэнні
4.1 Агульная характарыстыка спецыяльнасці
Спецыяльнасць 2-02 03 01 «Беларуская мова і літаратура» ў
адпаведнасці з ОКРБ 011 адносіцца да профілю адукацыі «Педагогіка»,
напрамку адукацыі «Педагогіка падлеткавага і юнацкага ўзросту», групе
спецыяльнасцей «Выкладанне філалагічных дысцыплін» і ўключае
спецыялізацыі па відах педагагічнай дзейнасці.
4.2 Кваліфікацыя выпускніка
Адукацыйны працэс, арганізаваны з мэтай засваення навучэнцамі
зместу адукацыйнай праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі,
забяспечвае атрыманне кваліфікацыі «Настаўнік» (ОКРБ 006).
4.3 Патрабаванні да ўзроўню асноўнай адукацыі асоб, якія
паступаюць для атрымання сярэдняй спецыяльнай адукацыі
4.3.1 Ва ўстанову адукацыі для атрымання сярэдняй спецыяльнай
адукацыі ў дзённай форме атрымання адукацыі прымаюцца асобы, якія
маюць агульную базавую адукацыю, агульную сярэднюю адукацыю; у
завочнай ці вячэрняй форме атрымання адукацыі – асобы, якія маюць
агульную сярэднюю адукацыю, пацверджаную адпаведным дакументам аб
адукацыі.
4.3.2 Умовы прыёму на навучанне ўстанаўліваюцца ў адпаведнасці з
правіламі прыёму асоб для атрымання сярэдняй спецыяльнай адукацыі.
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4.4 Патрабаванні да формаў атрымання сярэдняй спецыяльнай
адукацыі
Навучанне па спецыяльнасці ажыццяўляецца ў вочнай (дзённая,
вячэрняя) і завочнай формах атрымання адукацыі.
4.5 Патрабаванні да тэрмінаў атрымання сярэдняй спецыяльнай
адукацыі
Тэрмін атрымання сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасці
ў дзённай форме атрымання адукацыі складае: на аснове агульнай базавай
адукацыі – 3 гады і 10 месяцаў, на аснове агульнай сярэдняй адукацыі –
2 гады і 10 месяцаў.
Тэрмін атрымання сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасці
пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы, якая прадугледжвае
павышаны ўзровень вывучэння вучэбных дысцыплін, праходжання
практыкі, тэрмін атрымання сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў вячэрняй ці
завочнай форме атрымання адукацыі вызначаюцца тэрмінам атрымання
сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў дзённай форме атрымання адукацыі і
павялічваецца не больш чым на адзін год.

5 Кваліфікацыйная характарыстыка
5.1 Сфера прафесіянальнай дзейнасці спецыяліста з сярэдняй
спецыяльнай адукацыяй
Сферай прафесіянальнай дзейнасці настаўніка па спецыяльнасці
з’яўляецца адукацыйная дзейнасць ва ўстановах агульнай сярэдняй
адукацыі.
5.2 Аб’екты прафесіянальнай дзейнасці спецыяліста з сярэдняй
спецыяльнай адукацыяй
Аб’ектам прафесіянальнай дзейнасці спецыяліста з сярэдняй
спецыяльнай адукацыяй па спецыяльнасці з’яўляецца арганізацыя
адукацыйнага працэсу ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі.
5.3 Віды прафесіянальнай дзейнасці спецыяліста з сярэдняй
спецыяльнай адукацыяй
5
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Настаўнік павінен быць кампетэнтным у наступных
прафесіянальнай дзейнасці:
 арганізацыйна-кіраўніцкая;
 навучальная;
 развіццёвая;
 выхаваўчая;
 метадычная;
 дыягнастычна-карэкцыйная;
 здароўезберагаючая;
 камунікатыўная;
 сацыяльна-асветніцкая.
5.4 Прафесіянальныя функцыі спецыяліста з сярэдняй
спецыяльнай адукацыяй

відах

Настаўнік павінен быць кампетэнтным у выкананні наступных
прафесіянальных функцый:
 ажыццяўленне адукацыйнай дзейнасці ў адпаведнасці з дзяржаўнай
палітыкай у сферы адукацыі;
 планаванне, арганізацыя, правядзенне і аналіз вучэбнай і
выхаваўчай работы, якая спрыяе сацыялізацыі і фарміраванню агульнай
культуры навучэнцаў;
 прытрымліванне патрабаванняў па ахове працы і пажарнай бяспекі,
забеспячэнне аховы жыцця і здароўя навучэнцаў пры ажыццяўленні
адукацыйнага працэсу;
 выкананне патрабаванняў санітарных норм і правіл пры арганізацыі
адукацыйнага працэсу;
 ажыццяўленне навучання і выхавання навучэнцаў з улікам
спецыфікі выкладаемага вучэбнага прадмета і індывідуальных
псіхафізічных асаблівасцей і асаблівасцей паводзін, стварэнне ўмоў для
паўнацэннага развіцця асобы;
 захаванне правоў і свабод навучэнцаў;
 рэалізацыя адукацыйных праграм і забеспячэнне ўзроўню
падрыхтоўкі навучэнцаў, які адпавядае патрабаванням адукацыйных
стандартаў па ўзроўні адукацыі;
 падрыхтоўка і правядзенне вучэбных заняткаў з выкарыстаннем
разнастайных педагагічных форм, метадаў, прыёмаў і сродкаў,
забеспячэнне выхаваўчай і ідэалагічнай састаўляючай вучэбных заняткаў;
 выкарыстанне прагрэсіўных педагагічных тэхналогій, перадавога
педагагічнага вопыту;
 ажыццяўленне кантролю (праверка ведаў навучэнцаў з
прымяненнем
дыферэнцыраваных
і
індывідуальных
форм
з
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выкарыстаннем сучасных тэхналогій);
 аснашчэнне і ўтрыманне ў рабочым парадку абсталявання кабінетаў
беларускай мовы і літаратуры, работа са спецыяльнай апаратурай і
абсталяваннем;
 узаемадзеянне з законнымі прадстаўнікамі непаўналетніх
навучэнцаў па пытаннях навучання і выхавання;
 забеспячэнне захавання навучэнцамі правіл унутранага распарадку
ўстановы адукацыі;
 вядзенне ўстаноўленай планавай і вучэбна-справаздачнай
дакументацыі;
 работа над павышэннем свайго педагагічнага майстэрства і
прафесіянальнай кваліфікацыі;
 удзел у планаванні і арганізацыі выхаваўчай і ідэалагічнай работы з
навучэнцамі ў пазаўрочны час;
 садзейнічанне фарміраванню творчых нацыянальна свядомых
патрыётаў, здольных засвоіць духоўны і культурны скарб беларускага
народа.
5.5 Сродкі прафесіянальнай дзейнасці спецыяліста з сярэдняй
спецыяльнай адукацыяй
Сродкамі прафесіянальнай дзейнасці спецыяліста з сярэдняй
спецыяльнай адукацыяй па спецыяльнасці з’яўляюцца:
 нарматыўныя прававыя акты па пытаннях функцыянавання і
развіцця сістэмы адукацыі (у тым ліку Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб
адукацыі), абароне правоў навучэнцаў;
 адукацыйны стандарт па ўзроўні адукацыі;
 вучэбна-праграмная дакументацыя адукацыйных праграм;
 вучэбна-метадычная дакументацыя;
 вучэбныя выданні;
 педагагічныя сродкі кантролю і ацэнкі ведаў і ўменняў навучэнцаў;
 мультымедыйнае і інфармацыйнае асяроддзе;
 прафесіянальнае маўленне настаўніка, індывідуальны стыль
маўленчых і немаўленчых паводзін.

6 Патрабаванні да ўзроўню падрыхтоўкі выпускніка
6.1 Агульныя патрабаванні
Выпускнік павінен:
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 валодаць ведамі і ўменнямі ў вобласці агульнаадукацыйных,
агульнапрафесіянальных і спецыяльных вучэбных дысцыплін, вучэбных
дысцыплін спецыялізацыі, выкарыстоўваць інфармацыйныя тэхналогіі на
ўзроўні, неабходным для ажыццяўлення сацыяльнай і прафесіянальнай
дзейнасці;
 умець бесперапынна папаўняць свае веды, аналізаваць гістарычныя
і сучасныя праблемы сацыяльна-эканамічнага і духоўнага жыцця
грамадства, ведаць ідэалогію беларускай дзяржавы, маральныя і прававыя
нормы, умець улічваць іх у сваёй жыццядзейнасці;
 валодаць дзяржаўнымі мовамі (беларускай, рускай), а таксама
замежнай мовай на ўзроўні, неабходным для ажыццяўлення
прафесіянальнай
дзейнасці,
быць
гатовым
да
пастаяннага
прафесіянальнага, культурнага і фізічнага самаўдасканалення.
6.2 Патрабаванні да псіхічных і псіхафізіялагічных
прафесіянальна значных уласцівасцяў асобы
Выпускнік павінен валодаць здольнасцю да сканцэнтравання,
устойлівай ўвагай, выразным зрокавым успрыманнем, аператыўнай
маторнай памяццю.
6.3 Патрабаванні да сацыяльна-асобасных кампетэнцый
Выпускнік павінен:
 быць здольным да сацыяльнага ўзаемадзеяння, міжасобасных
камунікацый;
 умець працаваць у калектыве, рашаць праблемныя пытанні,
прымаць самастойныя рашэнні;
 быць здольным да ўдасканалення сваёй дзейнасці, павышэння
кваліфікацыі на працягу ўсяго жыцця;
 захоўваць нормы здаровага ладу жыцця.
6.4 Патрабаванні да прафесіянальных кампетэнцый
Выпускнік павінен валодаць наступнымі прафесіянальнымі
кампетэнцыямі па відах дзейнасці:
арганізацыйна-кіраўніцкая:
 кіравацца асноўнымі палажэннямі Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб
адукацыі, дзеючымі нарматыўнымі прававымі актамі, метадычнымі
дакументамі і матэрыяламі па пытаннях функцыянавання і развіцця
сістэмы адукацыі;
 аналізаваць сацыяльна-эканамічныя і палітычныя працэсы, якія
8
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адбываюцца ў дзяржаве і сусветнай супольнасці, гістарычныя,
эканамічныя і грамадска-палітычныя заканамернасці развіцця грамадства;
 арыентавацца ў пытаннях аховы дзяцінства і абароны правоў маці і
дзіцяці;
 забяспечваць выхаваўчую і ідэалагічную састаўляючую вучэбных
заняткаў;
 арганізоўваць адукацыйны працэс з улікам індывідуальных і
псіхафізічных асаблівасцяў навучэнцаў;
 забяспечваць патрабаванні да норм бяспекі жыццядзейнасці
навучэнцаў пры арганізацыі адукацыйнага працэсу;
 забяспечваць санітарна-гігіенічныя і педагагічныя патрабаванні да
аснашчэння і абсталявання памяшканняў устаноў адукацыі;
 ствараць у калектыве атмасферу ўзаемадапамогі, прымяняць
псіхолага-педагагічныя, этычныя і прававыя прыёмы і метады кіраўніцтва
калектывам навучэнцаў;
навучальная:
 рэалізоўваць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі;
 забяспечваць узровень адукацыі навучэнцаў, адпавядаючы
патрабаванням дзяржаўнага адукацыйнага стандарту, якаснае і ў поўным
аб’ёме выкананне вучэбных планаў і праграм;
 кіравацца дасягненнямі псіхалагічнай і педагагічнай навукі і
практыкі пры ажыццяўленні адукацыйнага працэсу;
 ажыццяўляць розныя віды дзейнасці (вучэбная, працоўная,
гульнёвая і мастацкая);
 выкарыстоўваць тэарэтычныя лінгвістычныя веды, практычныя
ўменні і навыкі ў розных відах маўленчай дзейнасці;
 выбіраць і выкарыстоўваць формы, метады і сродкі фарміравання
ведаў, уменняў і навыкаў у адпаведнасці з мэтамі і задачамі адукацыйных
стандартаў і вучэбных праграм, з улікам індывідуалізацыі і
дыферэнцыяцыі навучання;
 выкарыстоўваць традыцыйныя і інавацыйныя методыкі і тэхналогіі,
сродкі навучання пры вывучэнні беларускай мовы і літаратуры, метады
фарміравання ведаў, уменняў, навыкаў;
 выяўляць і падтрымліваць адораных і таленавітых навучэнцаў;
развіццёвая:
 вывучаць індывідуальныя якасці навучэнцаў, садзейнічаць
развіццю іх асаблівасцяў і схільнасцяў, асобаснаму і грамадзянскаму
станаўленню;
 садзейнічаць развіццю зрокавай памяці, светапогляду, кругагляду,
мыслення, уяўлення і іншых здольнасцяў у працэсе ўключэння ў розныя
віды вучэбнай дзейнасці, патрэбнасці ў далейшым пазнанні, самаадукацыі;
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выхаваўчая:
 выбіраць і выкарыстоўваць формы, метады і сродкі выхаваўчай
работы ў адпаведнасці з мэтамі і задачамі адукацыйных стандартаў і
вучэбных праграм, з улікам індывідуалізацыі і дыферэнцыяцыі выхавання;
 ствараць умовы для фарміравання грамадзянскасці, патрыятызму,
нацыянальнай самасвядомасці, маральнай, эстэтычнай і экалагічнай
культуры; сацыялізацыі і самаразвіцця асобы; авалодання навыкамі
здаровага ладу жыцця; патрэбнасці ў далейшай самаадукацыі і
самавыхаванні;
метадычная:
 вывучаць, аналізаваць і выкарыстоўваць у сваёй рабоце перадавы
педагагічны вопыт, педагагічныя тэхналогіі, уносіць прапановы па
далейшым удасканаленні адукацыйнага працэсу;
 удзельнічаць у распрацоўцы вучэбна-праграмнай дакументацыі,
ажыццяўленні яе карэкціроўкі;
 весці
ўстаноўленую
планавую
і
ўлікова-справаздачную
дакументацыю;
 выкарыстоўваць формы рацыянальнай арганізацыі працы, метады
самаўдасканалення на аснове самааналізу і карэкцыі;
 пастаянна
павышаць
сваё
педагагічнае
майстэрства
і
прафесіянальную кваліфікацыю;
дыягнастычна-карэкцыйная:
 кіравацца ведамі пра асноўныя заканамернасці і асаблівасці
анатама-фізіялагічнага, псіхалагічнага і гендарнага развіцця навучэнцаў;
 ажыццяўляць дыферэнцыраваны падыход у рабоце з навучэнцамі, у
тым ліку з навучэнцамі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця;
 выкарыстоўваць метады псіхолага-педагагічнага вывучэння і
карэкцыі выхавання, развіцця і навучання;
 выкарыстоўваць традыцыйныя і інавацыйныя сродкі і методыкі
псіхолага-педагагічнага вывучэння і кантролю;
 у інтэграваных класах ажыццяўляць работу па навучанні і
выхаванні навучэнцаў, накіраваную на максімальную карэкцыю
адхіленняў развіцця з улікам ступені цяжкасці наяўных у іх парушэнняў;
 ажыццяўляць кантроль вучэбнай дзейнасці навучэнцаў;
здароўезберагаючая:
 захоўваць патрабаванні па ахове працы і пажарнай бяспекі;
 забяспечваць ахову жыцця і здароўя навучэнцаў пры
ажыццяўленні адукацыйнага працэсу;
 захоўваць патрабаванні па ахове навакольнага асяроддзя і
энергазберажэнні;
 кіравацца прынцыпамі здаровага ладу жыцця, прымаць меры па
ўмацаванні здароўя;
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 выконваць санітарна-гігіенічныя і педагагічныя патрабаванні да
аснашчэння і абсталявання памяшканняў устаноў адукацыі;
камунікатыўная:
 ажыццяўляць камунікацыю з выкарыстаннем дзяржаўных моў,
этычных норм і правіл дзелавых узаемаадносін;
 ствараць
спрыяльны
сацыяльна-псіхалагічны
клімат
для
навучэнцаў, умовы для міжасобаснага ўзаемадзеяння і развіцця дзіцячага
калектыву;
 ствараць умовы для асобаснай самарэалізацыі і фарміравання
гуманных адносін у калектыве;
 узаемадзейнічаць з законнымі прадстаўнікамі навучэнцаў па
пытаннях навучання і выхавання навучэнцаў у сям’і, установе адукацыі;
сацыяльна-асветніцкая:
 садзейнічаць далучэнню навучэнцаў да розных відаў пазаўрочнай
дзейнасці, фарміраваць у іх уменні і навыкі самааналізу і самаацэнкі
асабістай вучэбнай дзейнасці;
 садзейнічаць сацыялізацыі, фарміраванню агульнай культуры
навучэнцаў;
 узаемадзейнічаць з законнымі прадстаўнікамі навучэнцаў па
пытаннях выхавання і навучання.

7 Патрабаванні да адукацыйнай праграмы і яе рэалізацыі
7.1 Састаў адукацыйнай праграмы
Адукацыйная праграма павінна ўключаць сукупнасць дакументацыі,
рэгламентуючай адукацыйны працэс, і ўмовы, неабходныя для атрымання
сярэдняй спецыяльнай адукацыі, у адпаведнасці з чакаемымі вынікамі.
7.2 Патрабаванні да навукова-метадычнага забеспячэння
адукацыйнай праграмы
Для рэалізацыі адукацыйнай праграмы сярэдняй спецыяльнай
адукацыі на аснове стандарту распрацоўваецца вучэбна-праграмная
дакументацыя, якая ўключае тыпавыя вучэбныя планы па спецыяльнасці,
тыпавыя вучэбныя планы па спецыялізацыі, тыпавыя вучэбныя праграмы
па практыцы.
Парадак арганізацыі распрацоўкі і зацвярджэння вучэбна-праграмнай
дакументацыі ўстаноўлены Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.
У адукацыйным працэсе выкарыстоўваюцца падручнікі, вучэбныя
дапаможнікі і іншыя вучэбныя выданні, зацверджаныя або дапушчаныя
Міністэрствам
адукацыі
Рэспублікі
Беларусь,
рэкамендаваныя
арганізацыямі, якія ажыццяўляюць навукова-метадычнае забеспячэнне
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адукацыі.
7.3 Патрабаванні да зместу вучэбна-праграмнай дакументацыі
7.3.1 Тыпавы вучэбны план па спецыяльнасці распрацоўваецца на
аснове дадзенага стандарту і ўстанаўлівае пералік кампанентаў, цыклаў,
паслядоўнасць вывучэння вучэбных дысцыплін, колькасць вучэбных
гадзін, якія адводзяцца на іх вывучэнне, формы вучэбных заняткаў, віды і
тэрміны праходжання практыкі, формы і тэрміны правядзення выніковай
атэстацыі, мінімальную колькасць абавязковых кантрольных работ,
экзаменаў, дыферэнцыраваных залікаў у прымяненні да спецыяльнасці, а
таксама пералік неабходных кабінетаў, лабараторый, майстэрняў і іншых
вучэбных аб’ектаў.
Пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы сярэдняй спецыяльнай
адукацыі, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з
сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, колькасць вучэбных гадзін, якія
адводзяцца на вучэбную і вытворчую практыку, павінна складаць не менш
за 20 працэнтаў ад агульнай колькасці вучэбных гадзін, прадугледжаных
на прафесіянальны кампанент і кампанент «Практыка».
7.3.2 Назва вучэбных дысцыплін агульнаадукацыйнага кампанента,
мінімальная колькасць вучэбных гадзін, якія адводзяцца на іх вывучэнне,
тэарэтычныя, лабараторныя і практычныя заняткі вызначаюцца
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.
7.3.3 Назва вучэбных дысцыплін прафесіянальнага кампанента,
колькасць вучэбных гадзін, якія адводзяцца на іх вывучэнне, тэарэтычныя,
лабараторныя і практычныя заняткі, курсавое праектаванне па вучэбных
дысцыплінах, віды і тэрміны праходжання практыкі, форма і тэрмін
правядзення выніковай атэстацыі, мінімальная колькасць абавязковых
кантрольных работ устанаўліваюцца тыпавым вучэбным планам па
спецыяльнасці на аснове дадзенага стандарту з улікам патрабаванняў
арганізацый – заказчыкаў кадраў.
Курсавыя работы плануюцца за кошт вучэбных гадзін, устаноўленых
на вывучэнне вучэбнай дысцыпліны.
7.3.4 Абавязковая вучэбная нагрузка навучэнцаў у дзённай форме
атрымання адукацыі не павінна быць больш за 40 вучэбных гадзін на
тыдзень, у вячэрняй форме – 16 вучэбных гадзін на тыдзень.
7.3.5 Выкарыстанне вучэбнага часу, устаноўленага стандартам на
варыятыўны кампанент, плануецца пры распрацоўцы тыпавога вучэбнага
плана па спецыяльнасці.
7.3.6 Дадаткова да абавязковай вучэбнай нагрузкі ў дзённай форме
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атрымання адукацыі плануюцца вучэбныя гадзіны на правядзенне
факультатыўных заняткаў і кансультацый з разліку 2 вучэбныя гадзіны на
тыдзень на ўвесь перыяд тэарэтычнага навучання.
Назва, змест факультатыўных заняткаў, колькасць вучэбных гадзін на
іх вывучэнне вызначаюцца ўстановай адукацыі.
7.3.7 У вучэбных планах па спецыяльнасці для атрымання адукацыі ў
вячэрняй і завочнай формах атрымання адукацыі не плануюцца вучэбныя
дысцыпліны «Фізічная культура і здароўе», «Дапрызыўная (медыцынская)
падрыхтоўка», факультатыўныя заняткі.
У вучэбным плане па спецыяльнасці для атрымання адукацыі ў
вячэрняй форме атрымання адукацыі дапускаецца скарачэнне колькасці
вучэбных гадзін на вывучэнне вучэбных дысцыплін агульнаадукацыйнага
і прафесіянальнага кампанентаў не больш чым на 30 працэнтаў ад
колькасці вучэбных гадзін, устаноўленых тыпавым вучэбным планам па
спецыяльнасці для атрымання адукацыі ў дзённай форме атрымання
адукацыі. Дадаткова да абавязковай вучэбнай нагрузкі ў вячэрняй форме
атрымання адукацыі плануюцца вучэбныя гадзіны на правядзенне
кансультацый з разліку 4 вучэбныя гадзіны на тыдзень на вучэбную групу.
У вучэбным плане па спецыяльнасці для атрымання адукацыі ў
завочнай форме атрымання адукацыі на вывучэнне вучэбных дысцыплін
адводзіцца 20–25 працэнтаў часу, устаноўленага тыпавым вучэбным
планам па спецыяльнасці для атрымання адукацыі ў дзённай форме
атрымання адукацыі. На працягу навучальнага года плануецца не больш за
6 экзаменаў, 10 дамашніх кантрольных работ, у тым ліку не больш за
2 дамашнія кантрольныя работы па адной вучэбнай дысцыпліне. Вучэбная
практыка па замацаванні практычных уменняў і навыкаў па вучэбнай
дысцыпліне праводзіцца ў перыяд лабараторна-экзаменыйнай сесіі.
Дадаткова да абавязковай вучэбнай нагрузкі ў завочнай форме атрымання
адукацыі плануюцца вучэбныя гадзіны на правядзенне кансультацый з
разліку 3 вучэбныя гадзіны на навучальны год на кожнага навучэнца.
Плануемая працягласць пераддыпломнай практыкі ў завочнай і
вячэрняй формах атрымання адукацыі – 30 каляндарных дзён (4 тыдні).
7.4 Патрабаванні да арганізацыі адукацыйнага працэсу
7.4.1 Адукацыйны працэс пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы
сярэдняй спецыяльнай адукацыі арганізуецца ва ўстанове адукацыі па
навучальных гадах. Навучальны год дзеліцца на семестры, якія
завяршаюцца экзаменацыйнымі (лабараторна-экзаменацыйнымі) сесіямі.
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7.4.2 Працягласць экзаменацыйных сесій вызначаецца з разліку
2 экзамены на тыдзень і не больш за 4 экзамены на сесію.
7.4.3 На выніковую атэстацыю адводзіцца 3 тыдні.
7.4.4 Канікулы для навучэнцаў на працягу навучальнага года
плануюцца працягласцю не менш за 2 каляндарныя тыдні, летнія
канікулы – не менш за 6 каляндарных тыдняў.
7.5 Патрабаванні да тэрмінаў рэалізацыі адукацыйнай праграмы
Тэрмін атрымання сярэдняй спецыяльнай адукацыі ў дзённай форме
атрымання адукацыі складае:
– на аснове агульнай базавай адукацыі – не менш за 199 тыдняў, з іх
не менш за 131,5 тыдня тэарэтычнага навучання, не менш за 20 тыдняў
практыкі, не менш за 8 тыдняў на экзаменацыйныя сесіі, 3 тыдні на
правядзенне выніковай атэстацыі, не менш за 28 тыдняў канікулаў,
8,5 тыдня рэзерву;
– на аснове агульнай сярэдняй адукацыі – не менш за 147 тыдняў, з іх
не менш за 86 тыдняў тэарэтычнага навучання, не менш за 20 тыдняў
практыкі, не менш за 6 тыдняў на экзаменацыйныя сесіі, 3 тыдні на
правядзенне выніковай атэстацыі, не менш за 18 тыдняў канікулаў,
14 тыдняў рэзерву.

7.6 Пералік кампанентаў і цыклаў тыпавога вучэбнага плана
па спецыяльнасці
Табліца Пералік кампанентаў і цыклаў тыпавога вучэбнага плана
па спецыяльнасці

Назва кампанентаў, цыклаў,
вучэбных дысцыплін

1. Агульнаадукацыйны кампанент
1.1. Сацыяльна-гуманітарны цыкл
1.2. Прыродазнаўча-матэматычны цыкл
1.3. Фізічная культура і здароўе
1.4. Дапрызыўная (медыцынская) падрыхтоўка

Прыкладнае размеркаванне вучэбнага
часу (вучэбных гадзін
для 1, 2, 4, 5 кампанентаў;
тыдняў для 3, 6 кампанентаў)
для навучання на аснове
агульнай базавай агульнай сярэдняй
адукацыі
адукацыі
818
754
360
86

128
252
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1.5. Абарона насельніцтва і тэрыторый ад
надзвычайных сітуацый
Усяго
2. Прафесіянальны кампанент
2.1. Агульнапрафесіянальны цыкл
2.2. Спецыяльны цыкл
2.3. Цыкл спецыялізацыі
Усяго
Разам
3. Варыятыўны кампанент
4. Факультатыўныя заняткі
5. Кансультацыі
6. Кампанент «Практыка»
6.1. Вучэбная
6.2. Вытворчая
6.2.1. Тэхналагічная
6.2.2. Пераддыпломная

22
2040

22
402

840
1514
340
2694
4734
8,5
262
263
20
10
10
3
7

840
1514
340
2694
3096
14
172
172
20
10
10
3
7

7.7 Патрабаванні да кампетэнцый па кампанентах, цыклах,
абласцях ведаў
7.7.1 Агульнаадукацыйны кампанент
Пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы сярэдняй спецыяльнай
адукацыі, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з
сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, на аснове агульнай базавай адукацыі
забяспечваецца атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі.
7.7.2 Прафесіянальны кампанент
Вывучэнне вучэбных дысцыплін прафесіянальнага кампанента
тыпавога вучэбнага плана па спецыяльнасці стварае ўмовы для атрымання
агульнапрафесіянальных, спецыяльных кампетэнцый і кампетэнцый у
галіне спецыялізацыі.
7.7.2.1 Агульнапрафесіянальны цыкл
Выпускнік павінен у галіне анатоміі, фізіялогіі і гігіены:
ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 асаблівасці развіцця і функцыянавання органаў і сістэм дзіцячага
арганізма;
 сенсорныя сістэмы, значэнне сенсорнай інфармацыі ў псіхічным
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развіцці;
 формы праяўлення найбольш частых дзіцячых інфекцыйных
захворванняў;
ведаць на ўзроўні разумення:
 будову, функцыі органаў і сістэм чалавека і агульныя правілы
гігіены;
 узроставыя і індывідуальныя асаблівасці нервовай сістэмы і
вышэйшай нервовай дзейнасці;
 ролю нервовай сістэмы ў развіцці арганізма чалавека;
 фізіялагічныя механізмы памяці;
 узроставыя асаблівасці органаў слыху, галасавога апарата,
механізмы голасаўтварэння;
 псіхалагічныя асаблівасці развіцця маўлення;
 фізіялагічныя і ўзроставыя асаблівасці развіцця і фарміравання
дробнай маторыкі рук і апорна-рухальнага апарата;
 сутнасць асноўных спосабаў прафілактыкі інфекцыйных
захворванняў і шкодных звычак;
 нарматыўна-гігіенічныя патрабаванні да вучэбнай і педагагічнай
нагрузкі, памяшканняў, арганізацыі адукацыйнага працэсу і выхаваўчых
мерапрыемстваў;
 асноватворныя прынцыпы здаровага ладу жыцця;
умець:
 арганізоўваць рэжым вучэбных заняткаў і адпачынку вучняў;
 улічваць асаблівасці нервовай сістэмы, ролю і формы праяўлення
эмацыянальнага фактару ў паводзінах вучняў пры арганізацыі
адукацыйнага працэсу;
 ажыццяўляць дыягностыку фізіялагічных асаблівасцяў вучняў;
 аказваць першую дапамогу пры траўмах і няшчасных выпадках;
 арганізоўваць і праводзіць асветніцкую работу і прафілактычныя
мерапрыемствы па фарміраванні навыкаў здаровага ладу жыцця;
 выконваць нарматыўна-гігіенічныя патрабаванні пры арганізацыі
адукацыйнага працэсу.
Выпускнік павінен у галіне псіхалогіі і педагогікі:
ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 нарматыўныя прававыя акты (у тым ліку Кодэкс Рэспублікі
Беларусь аб адукацыі), іншыя кіруючыя і метадычныя дакументы і
матэрыялы па пытаннях функцыянавання і развіцця сістэмы адукацыі,
абароны правоў навучэнцаў;
 нарматыўныя прававыя акты, рэгламентуючыя спецыяльную
адукацыю, у тым ліку адукацыйны стандарт па ўзроўні адукацыі;
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 дасягненні педагагічнай навукі і перадавога педагагічнага вопыту;
 сучасныя праблемы карэкцыйнай педагогікі і спецыяльнай
псіхалогіі;
 псіхолага-педагагічныя асновы прафесіянальнага станаўлення
настаўніка;
 асновы праектавання і канструявання педагагічных тэхналогій
навучання;
 асновы сацыялізацыі і фарміравання агульнай культуры асобы
навучэнцаў;
 сістэму гуманістычных каштоўнасцяў, самакаштоўнасць дзяцінства
і ўнікальнасць асобы;
 сістэму самаадукацыі і метады самаўдасканалення;
ведаць на ўзроўні разумення:
 сутнасць асноўных педагагічных паняццяў;
 псіхалагічна-педагагічную сутнасць прафесіянальнай дзейнасці
настаўніка, кваліфікацыйныя патрабаванні да спецыяліста, сацыяльную
значнасць педагагічнай прафесіі;
 тэарэтычныя асновы і тэндэнцыі развіцця сучаснай псіхалагічнай і
педагагічнай навукі;
 характарыстыку цэласнага адукацыйнага працэсу ва ўстановах
адукацыі, структуру і прынцыпы арганізацыі адукацыйнага працэсу,
крытэрыі аналізу і ацэнкі яго эфектыўнасці;
 сутнасць і метады псіхолага-педагагічнай дыягностыкі і карэкцыі
развіцця і выхавання навучэнцаў;
 асноўныя
заканамернасці
фізічнага,
інтэлектуальнага
і
псіхалагічнага развіцця асобы ў антагенезе, агульную характарыстыку
эмацыянальных, валявых і пазнавальных працэсаў;
 асаблівасці і значэнне псіхолага-педагагічнага вывучэння і
карэкцыі развіцця навучэнцаў з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця;
 прынцыпы, метады і тэхналогіі навучання і выхавання навучэнцаў,
у тым ліку асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця;
 псіхалагічную структуру асобы: накіраванасць асобы, сацыяльныя
ролі, самаацэнку;
 асноўныя характарыстыкі асобы навучэнца: фарміраванне
самасвядомасці, матывацыйнай сферы, маральных норм і правіл паводзін;
 педагагічную характарыстыку навучэнцаў з асаблівасцямі
псіхафізічнага развіцця;
 сацыяльна-педагагічныя характарыстыкі сям’і, аднаўзроставай і
рознаўзроставых груп, міжасобасныя адносіны ў іх, этапы развіцця
калектываў навучэнцаў і кіраванне імі;
 дзейнасны і асобасна-арыентаваны падыход у навучанні і
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выхаванні навучэнцаў;
 прагрэсіўныя тэхналогіі навучання і выхавання навучэнцаў, сродкі
навучання і іх дыдактычныя магчымасці;
 прынцыпы і віды планавання вучэбнай і выхаваўчай работы ва
ўстанове адукацыі;
 змест і формы арганізацыі вучэбных заняткаў і выхаваўчай работы
з навучэнцамі;
 сучасныя падыходы да арганізацыі і зместу навучання і выхавання
асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця;
 патрабаванні да ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці навучэнцаў;
 асноўныя пытанні сумеснай работы сям’і і школы;
 асновы фарміравання навыкаў здаровага ладу жыцця;
умець:
 ажыццяўляць педагагічную дзейнасць у адпаведнасці з
патрабаваннямі нарматыўных прававых актаў, іншых кіруючых і
метадычных дакументаў і матэрыялаў па пытаннях функцыянавання і
развіцця сістэмы адукацыі, абароны правоў навучэнцаў;
 праектаваць адукацыйны працэс і ажыццяўляць планаванне
вучэбнай і выхаваўчай работы на аснове патрабаванняў адукацыйных
стандартаў і адукацыйных праграм па ўзроўні адукацыі;
 ажыццяўляць
псіхолага-педагагічнае
вывучэнне
і
ўлік
індывідуальных і псіхафізічных асаблівасцяў навучэнцаў у адукацыйным
працэсе;
 ствараць псіхалагічна спрыяльны клімат і ўмовы для фарміравання
асобы
з
улікам
заканамернасцяў
фізічнага,
псіхалагічнага,
інтэлектуальнага, маральнага, эстэтычнага развіцця;
 вызначаць
перспектывы,
накірункі
развіцця
карэкцыйна-педагагічнай дапамогі дзецям з асаблівасцямі псіхафізічнага
развіцця;
 вызначаць асаблівасці зместу навучання і выхавання навучэнцаў з
асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця;
 захоўваць спецыяльныя ўмовы, неабходныя для атрымання
адукацыі навучэнцамі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця;
 ажыццяўляць аптымальны выбар форм, метадаў і прыёмаў
навучання і выхавання ў адпаведнасці са спецыфікай выкладаемага
прадмета і псіхафізічнымі асаблівасцямі навучэнцаў;
 выкарыстоўваць разнастайныя формы вучэбных заняткаў і
выхаваўчых мерапрыемстваў;
 разнастаіць і мэтанакіравана ўключаць навучэнцаў у розныя віды
дзейнасці;
 вызначаць схільнасць, інтарэсы, узровень развіцця навучэнцаў на
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аснове псіхолага-педагагічнага вывучэння;
 улічваць асаблівасці развіцця калектываў навучэнцаў пры
арганізацыі адукацыйнага працэсу;
 прымяняць метады псіхолага-педагагічнай карэкцыі і рэгуляцыі
эмацыянальнага стану навучэнцаў;
 планаваць і арганізоўваць выхаваўчую і карэкцыйна-педагагічную
работу з навучэнцамі ў пазаўрочны час;
 выкарыстоўваць розныя педагагічныя тэхналогіі, метады, формы і
сродкі навучання і выхавання, метады кантролю ведаў, уменняў і навыкаў
навучэнцаў, у тым ліку навучэнцаў з асаблівасцямі псіхафізічнага
развіцця;
 адаптаваць дыдактычныя матэрыялы для выкарыстання ў
карэкцыйна-педагагічным працэсе;
 ажыццяўляць кантроль, ацэнку і ўлік вучэбнай дзейнасці
навучэнцаў;
 працаваць з падручнікамі, метадычнай літаратурай і іншымі
крыніцамі інфармацыі;
 ажыццяўляць супрацоўніцтва з педагагічнымі работнікамі
ўстановы адукацыі, выкарыстоўваць перадавы педагагічны вопыт у
практыцы прафесіянальнай дзейнасці;
 выкарыстоўваць метады і прыёмы самавыхавання, пастаянна
павышаць асабістае педагагічнае майстэрства і прафесіянальную
кваліфікацыю;
 аналізаваць асабісты псіхалагічны стан і выкарыстоўваць прыёмы
самарэгуляцыі;
 ажыццяўляць
псіхалагічную
і
педагагічную
асвету,
узаемадзейнічаць з законнымі прадстаўнікамі непаўналетніх навучэнцаў
па пытаннях навучання і выхавання;
 фарміраваць навыкі здаровага ладу жыцця.
Выпускнік павінен у галіне аховы працы:
ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 прававыя нормы і сістэму стандартаў па ахове працы;
 арганізацыю аховы працы і пажарнай бяспекі на прадпрыемстве (ва
ўстановах);
 спосабы абароны ад уплыву шкодных і небяспечных вытворчых
фактараў;
 крыніцы і прычыны траўматызму і захворванняў;
ведаць на ўзроўні разумення:
 змест і прынцыпы аховы працы ў структурным падраздзяленні
прадпрыемства (установы);
 правы, абавязкі і адказнасць службовых асоб па ахове працы;
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 сістэму правядзення інструктажу;
 асноўныя патрабаванні вытворчай санітарыі да памяшканняў і
працоўных месцаў, арганізацыі адукацыйнага працэсу;
 шкодныя і небяспечныя вытворчыя фактары, сродкі індывідуальнай
і калектыўнай абароны;
 сістэму мерапрыемстваў па арганізацыі і стварэнні бяспечных умоў
працы;
 правілы аказання першай дапамогі пацярпелым пры няшчасных
выпадках;
умець:
 забяспечваць на працоўных месцах выкананне правіл і норм аховы
працы, супрацьпажарнай бяспекі, вытворчай санітарыі;
 прымяняць бяспечныя прыёмы і метады працы;
 карыстацца сродкамі абароны пры пажаратушэнні;
 ажыццяўляць кантроль захавання правіл аховы працы і пажарнай
бяспекі;
 аказваць першую дапамогу пацярпелым пры няшчасных выпадках.
Выпуснік павінен у галіне аховы навакольнага асяроддзя і
энергазабеспячэння:
ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 дзяржаўную палітыку і меры па ўдасканаленні кіравання
энергазабеспячэннем у Рэспубліцы Беларусь;
 асновы заканадаўства па ахове прыроды і рацыянальным
выкарыстанні прыродных рэсурсаў;
 традыцыйныя
крыніцы
энергіі,
пытанні
вытворчасці,
размеркавання і расходу энергіі;
 тэарэтычныя асновы рацыянальнага выкарыстання і аховы
прыродных рэсурсаў;
 методыку
экалагічнай
экспертызы,
межы
дапушчальнай
канцэнтрацыі шкодных рэчываў;
 шляхі зніжэння ўтрымання шкодных рэчываў у сельскагаспадарчых
прадуктах, пітной вадзе, паветры;
ведаць на ўзроўні разумення:
 экасістэмы і іх дынаміку;
 пытанні паліўна-энергетычнага комплексу Рэспублікі Беларусь;
 сістэму рацыянальнага прыродакарыстання;
 асноўныя крыніцы забруджвання навакольнаго асяроддзя;
 класіфікацыю шкодных антрапагенных фактараў;
 агульныя заканамернасці ўздзеяння экалагічных фактараў на
жывыя арганізмы;
 структуру энергазабеспячэння;
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 прынцыпы міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне аховы
навакольнага асяроддзя;
умець:
 характарызаваць асноўныя крыніцы забруджвання навакольнага
асяроддзя;
 ажыццяўляць псіхолага-педагагічную работу з насельніцтвам, якое
пражывае на забруджаных тэрыторыях;
 прапагандаваць экалагічныя і прыродаахоўчыя веды, веды па
энергазабеспячэнні.
Выпускнік павінен у галіне рускай мовы:
ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 месца рускай мовы сярод славянскіх моў і іншых моў свету;
 узаемасувязь і ўзаемадзеянне роднасных моў;
ведаць на ўзроўні разумення:
 ролю рускай мовы ў працэсе станаўлення і развіцця беларускай
мовы;
 фанетычную, лексічную, граматычную структуру рускай мовы;
 нормы літаратурнай рускай мовы;
 найбольш важныя адрозненні рускай і беларускай моў у галіне
фанетыкі і граматыкі;
 адзіны моўны рэжым установы адукацыі, якая забяспечвае
атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі;
умець:
 выкарыстоўваць тэарэтычныя веды па фанетыцы, арфаграфіі,
лексіцы, марфалогіі, сінтаксісе ў моўнай практыцы;
 тлумачыць моўныя з’явы ў іх узаемасувязі і ўзаемазалежнасці;
 аналізаваць моўныя адзінкі рознага ўзроўню на аснове выяўлення
іх структурных і функцыянальна-семантычных асаблівасцяў;
 выкарыстоўваць асаблівасці рускай мовы пры вывучэнні
беларускай мовы;
 арганізоўваць асабістае маўленне ў адпаведнасці з моўнымі,
камунікатыўнымі і этычнымі нормамі;
 аналізаваць маўленне з пункту гледжання яго нарматыўнасці,
дарэчнасці і мэтазгоднасці;
 выпраўляць рознага роду памылкі і недахопы ў вуснай і пісьмовай
мовах;
 выконваць патрабаванні адзінага моўнага рэжыму;
 карыстацца лінгвістычнымі слоўнікамі розных тыпаў.
Выпускнік павінен у галіне замежнай мовы:
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ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 месца вывучаемай замежнай мовы ў шэрагу сродкаў камунікацыі;
 узроўні моўнай сістэмы, іх адзінкі і сістэму знакаў;
 гістарычныя і лінгвістычныя ўмовы фарміравання вывучаемай
мовы;
 асноўныя напрамкі развіцця вывучаемай мовы;
ведаць на ўзроўні разумення:
 значэнне слова як асноўнай адзінкі лексічнай сістэмы;
 фанетычную базу вывучаемай мовы, яе артыкуляцыйныя і
рытмічныя асаблівасці;
 спецыфіку і спосабы словаўтварэння, марфемную будову слова;
 марфалагічны лад вывучаемай мовы;
 асноўныя сінтаксічныя адзінкі;
умець:
 разумець асноўны змест маналагічнага і дыялагічнага маўлення
пры непасрэдных зносінах і ў запісе;
 карыстацца навыкамі розных відаў чытання;
 выразна чытаць тэксты ўслых, захоўваючы арфаэпічныя нормы
вывучаемай мовы;
 пісаць на вывучаемай мове згодна з яе нормамі.
Выпускнік павінен у галіне літаратуры народаў свету:
ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 асаблівасці развіцця літаратуры народаў свету на розных
гістарычных этапах;
 перыядызацыю літаратуры народаў свету;
 асноўныя этапы жыцця і творчага шляху вывучаемых замежных
пісьменнікаў;
ведаць на ўзроўні разумення:
 асноўныя літаратуразнаўчыя тэрміны, іх значэнне;
 змест вывучаемых твораў;
 ацэнку вывучаемых твораў у літаратуразнаўстве і крытыцы;
умець:
 аналізаваць усе жанры літаратуры народаў свету з пункту
гледжання кампазіцыі, сюжэту, мастацкіх асаблівасцяў;
 характарызаваць асноўныя этапы і напрамкі развіцця літаратуры
народаў свету;
 рыхтаваць матэрыял для вуснага выказвання аб асноўных этапах
жыцця і творчасці пісьменніка, фарміраванні яго светапогляду, вызначаць
ідэйна-тэматычныя накірункі яго твораў;
 характарызаваць асаблівасці творчай манеры пісьменніка;
 аналізаваць твор з улікам аўтарскай пазіцыі і вызначаць яго
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ідэйна-мастацкія асаблівасці;
 характарызаваць ідэю твора і яго герояў;
 выяўляць жанравыя асаблівасці твора і пераказваць эпізоды з твора;
 выказваць свае меркаванні паслядоўна, лагічна, эмацыянальна;
 выразна чытаць, у тым ліку на памяць, твор з улікам рода-жанравых
асаблівасцяў;
 рыхтаваць даклады, рэфераты на літаратурную тэму;
 вусна і пісьмова выказваць свае думкі аб прачытаным творы.
7.7.2.2 Спецыяльны цыкл
Выпускнік павінен у галіне вуснай народнай творчасці:
ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 агульнае паняцце пра фалькларыстыку як навуку;
 спецыфічныя асаблівасці вуснай народнай творчасці беларускага
народа;
 жанравую разнастайнасць вуснай народнай творчасці беларусаў;
 класіфікацыю беларускага фальклору;
 ролю народнай паэзіі ў развіцці нацыянальнай літаратуры і
мастацтва;
 уклад беларускіх этнографаў і фалькларыстаў у развіццё беларускай
фалькларыстыкі;
ведаць на ўзроўні разумення:
 стан развіцця беларускай фалькларыстыкі;
 змест і структуру прачытаных фальклорных твораў: замоў,
каляндарна-абрадавых і сямейна-абрадавых песень, прыказак, казак,
легенд і паданняў, жартаў;
 функцыю вобразна-выяўленчых сродкаў у творах вуснай народнай
творчасці;
 асаблівасці ўзаемадзеяння фальклору і мастацкай літаратуры на
розных гістарычных этапах;
умець:
 аналізаваць і ацэньваць творы вуснай народнай творчасці з боку
кампазіцыі, паэтыкі, рытмічных асаблівасцяў, тэматыкі;
 рыхтаваць матэрыял пра жыццё і дзейнасць беларускіх этнографаў і
фалькларыстаў;
 складаць тэзісы і канспекты асноўных тэарэтычных прац па вуснай
народнай творчасці;
 выкарыстоўваць творы вуснай народнай творчасці на ўроках
беларускай мовы, беларускай літаратуры і для арганізацыі выхаваўчай
работы;
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 выразна чытаць творы вуснай народнай творчасці з улікам іх
жанравых асаблівасцяў, кампазіцыі, фальклорнай паэтыкі;
 чытаць на памяць песні, песні-вяснянкі, прыказкі, загадкі,
пераказваць казкі.
Выпускнік павінен у галіне гісторыі беларускай літаратуры:
ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 грамадскую ролю, асноўныя асаблівасці беларускай літаратуры
X–XX стст., характэрныя асаблівасці эпохі;
 тэматычнае багацце літаратуры, яе перыядызацыю, развіццё
літаратурнага працэсу;
 асноўныя этапы жыццёвага і творчага шляху беларускіх
літаратараў, чыя творчасць разглядаецца манаграфічна ў курсе гісторыі
беларускай літаратуры X–XX стст.;
ведаць на ўзроўні разумення:
 асноўныя літаратуразнаўчыя тэрміны, іх значэнне, паняцці (тэма,
праблема, ідэя);
 творы беларускіх пісьменнікаў;
 тэксты, рэкамендаваныя вучэбнай праграмай для завучвання на
памяць;
 ацэнку вывучаных твораў у літаратуразнаўстве і крытыцы;
 гістарычныя ўмовы, у якіх развівалася літаратура;
 сучасныя ацэнкі твораў пра мінулае;
 навінкі перыядычнага літаратурнага друку і сучаснай беларускай
літаратуры;
 патрабаванні да асабістай вуснай і пісьмовай мовы;
умець:
 характарызаваць асноўныя рысы літаратуры X–XX стст., вызначаць
яе месца і ролю ў сучасным сусветным літаратурным працэсе;
 рыхтаваць матэрыял для вуснага паведамлення пра асноўныя этапы
жыцця і дзейнасці пісьменніка, фарміраванне яго светапогляду;
 вызначаць ідэйна-тэматычную накіраванасць творчасці, месца
спадчыны пісьменніка ў літаратурным працэсе;
 характарызаваць асаблівасці творчай манеры пісьменніка;
 аналізаваць твор з улікам яго ідэйна-мастацкай цэласнасці і
аўтарскай пазіцыі;
 характарызаваць ідэю твора і яго герояў, вызначаць жанравыя
асаблівасці твора;
 аналізаваць мастацкі твор у адзінстве зместу і формы;
 вольна арыентавацца ў сюжэце, пераказваць яго вусна і пісьмова;
 выкладаць
свае
думкі
паслядоўна,
эмацыянальна,
выкарыстоўваючы багацце роднай мовы, захоўваючы нормы літаратурнай
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мовы; знаходзіць у тэксце эпізоды для аргументацыі сваіх думак;
 выразна чытаць мастацкія творы розных жанраў;
 ажыццяўляць узаемасувязь літаратуры з іншымі відамі мастацтва.
Выпускнік павінен у галіне ўводзін у літаратуразнаўства
з асновамі тэорыі літаратуры:
ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 змест, структуру і задачы літаратуразнаўчых вучэбных дысцыплін;
 сучасныя напрамкі ў айчынным і замежным літаратуразнаўстве;
 асноўныя паняцці па тэорыі літаратуры, прадугледжаныя
праграмай;
ведаць на ўзроўні разумення:
 сэнс асноўных літаратуразнаўчых тэрмінаў;
 ролю ведаў па тэорыі літаратуры пры аналізе мастацкіх твораў;
 заканамернасці развіцця літаратурнага працэсу;
 тропы і іх ролю ў мастацкіх творах, віды рыфмы і вершаскладання;
 літаратуразнаўчыя метады;
 асаблівасці стылю пісьменнікаў;
умець:
 валодаць літаратуразнаўчай тэрміналогіяй;
 аналізаваць мастацкі твор у адзінстве формы і зместу;
 вызначаць літаратуразнаўчыя тэрміны на слых, знаходзіць іх у
тэксце і характарызаваць;
 вызначаць асаблівасці стылю пісьменнікаў;
 характарызаваць асаблівасці развіцця беларускай літаратуры ў
кантэксце сусветнай;
 выяўляць заканамернасці развіцця літаратурнага працэсу ў цэлым;
 сістэматызаваць атрыманыя веды па раздзелах;
 сістэмна аналізаваць літаратурныя творы з пункту гледжання іх
праблематыкі, філасофскага і эстэтычнага зместу;
 выкарыстоўваць змест гісторыка-тэарэтычных і практычных курсаў
літаратуразнаўчага профілю.
Выпуснік павінен у галіне методыкі выкладання беларускай
літаратуры:
ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 асноўныя этапы развіцця метадычнай думкі на Беларусі;
 спецыфічныя асаблівасці методыкі выкладання беларускай
літаратуры як вучэбнага прадмета;
 прынцыпы, метады і прыёмы выкладання літаратуры;
 асаблівасці выкладання беларускай літаратуры ва ўстанове
агульнай сярэдняй адукацыі;
ведаць на ўзроўні разумення:
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 адукацыйны стандарт па ўзроўні адукацыі;
 змест і структуру вучэбных праграм па беларускай літаратуры;
 асноўны змест і будову сучасных падручнікаў па выкладаемых
вучэбных прадметах;
 этапы вывучэння мастацкага твора;
 метадалогію і методыку даследавання літаратурных з’яў;
 методыку сістэмнага аналізу літаратурных з’яў;
 спецыфіку ўрокаў па вывучэнні асноў тэорыі, гісторыі беларускай
літаратуры, развіцця вуснай і пісьмовай мовы;
 тэорыю і методыку арганізацыі і правядзення выхаваўчай работы
па вучэбным прадмеце;
 магчымасці наглядных і тэхнічных сродкаў навучання на ўроках;
умець:
 аналізаваць вучэбныя праграмы, хрэстаматыі і падручнікі па
літаратуры;
 праводзіць і аналізаваць розныя тыпы заняткаў;
 рыхтаваць і праводзіць літаратурныя вечары, дыспуты,
канферэнцыі і інш.;
 планаваць навучальную працу (перспектыўнае, тэматычнае
планаванне);
 складаць план і план-канспект урока адпаведна патрабаванням
метадычнай навукі;
 аналізаваць творы розных жанраў;
 ацэньваць вусныя і пісьмовыя работы навучэнцаў;
 выкарыстоўваць і прымяняць тэхнічныя сродкі навучання пры
арганізацыі адукацыйнага працэсу;
 выпраўляць, рэцэнзаваць і аналізаваць пісьмовыя работы
навучэнцаў.
Выпускнік павінен у галіне дзіцячай літаратуры:
ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 спецыфічныя асаблівасці літаратуры для дзяцей малодшага
школьнага ўзросту;
 этапы гістарычнага развіцця беларускай дзіцячай літаратуры;
 класіфікацыю беларускага дзіцячага фальклору;
 асноўныя этапы жыццёвага і творчага шляхоў класікаў беларускай
дзіцячай літаратуры;
 тэматычнае і жанравае багацце літаратуры для дзяцей малодшага
школьнага ўзросту;
 уклад беларускіх дзіцячых пісьменнікаў у развіццё педагагічнай
думкі на Беларусі;
 арганізацыю выкладання твораў дзіцячай літаратуры (урокі
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пазакласнага чытання);
ведаць на ўзроўні разумення:
 змест і структуру першых беларускіх дзіцячых чытанак,
пазнавальнае і выхаваўчае значэнне змешчаных у іх твораў;
 развіццё літаратурнага працэсу ў беларускай дзіцячай літаратуры;
 ідэйна-эстэтычны сэнс літаратурных твораў;
 творчыя метады розных пісьменнікаў;
 асноўную праблематыку, ідэйны змест прачытаных твораў для
дзяцей, іх ролю ў выхаванні малодшых школьнікаў;
 функцыю вобразна-выяўленчых сродкаў, мастацкіх прыёмаў у
творах для дзяцей;
 асноўны змест і будову сучасных падручнікаў па літаратурным
чытанні;
 памятныя мясціны, звязаныя з жыццём беларускіх пісьменнікаў;
 структуру і асноўныя рубрыкі сучасных перыядычных выданняў
для дзяцей;
 тэксты, рэкамендаваныя вучэбнай праграмай для завучвання на
памяць;
умець:
 аналізаваць і ацэньваць творы беларускай дзіцячай літаратуры з
пазіцый іх пазнавальнага і выхаваўчага ўздзеяння;
 вызначаць тэмы дзіцячых твораў, іх асноўную праблематыку,
ідэйную накіраванасць творчасці дзіцячых аўтараў;
 аналізаваць мастацкія творы ў адзінстве формы і зместу;
 рыхтаваць матэрыял для вуснага паведамлення пра жыццё і
дзейнасць беларускіх дзіцячых пісьменнікаў;
 рабіць агляды дзіцячых часопісаў і газет, навінак сучаснай
літаратуры для дзяцей;
 выяўляць свае адносіны да экранізацыі літаратурных твораў для
дзяцей, іх пастаноўкі на сцэне, музычнай і жывапіснай інтэрпрэтацыі;
 складаць тэзісы і канспекты асноўных тэарэтычных прац па
беларускай дзіцячай літаратуры;
 выконваць метадычны аналіз дзіцячай кнігі з пункту гледжання яе
тэматыкі, жанравай спецыфікі, асаблівасцяў выяўленчых сродкаў мовы,
паліграфічнага афармлення;
 выразна чытаць мастацкія творы;
 ставіць пытанні да твораў, складаць план аналізу, даваць
параўнальную характарыстыку герояў;
 абгрунтоўваць мэтазгоднасць выкарыстання дзіцячай кнігі ў якасці
вучэбнага матэрыялу на ўроках пазакласнага чытання;
 выкарыстоўваць творы беларускай дзіцячай літаратуры ў якасці
займальнага дыдактычнага матэрыялу на ўроках і для арганізацыі
выхаваўчай працы.
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Выпускнік павінен у галіне рыторыкі з практыкумам
па выразным чытанні:
ведаць на ўзроўні ўяўлення тэарэтычныя асновы навукі аб
прамоўніцкім майстэрстве (тэрміны, паняцці рыторыкі, віды прамоў);
ведаць на ўзроўні разумення:
 гісторыю развіцця і сучасны стан рыторыкі;
 ролю рыторыкі ў практычным жыцці;
умець:
 весці гутарку на бытавыя, дзелавыя, палітычныя, гістарычныя і
іншыя тэмы;
 слухаць і чуць суразмоўцу, задаваць у карэктнай форме пытанні
розных тыпаў, упэўнена далучацца да размовы;
 прымаць удзел у дыскусіях, спрэчках, дыспутах і г. д.;
 выступаць у розных жанрах з невялікімі публічнымі прамовамі;
 свабодна выкладаць на паперы (у выглядзе ліста, артыкула) свае
думкі, назіранні, меркаванні, ацэнкі;
 выразна чытаць і расказваць;
 выступаць з аглядамі літаратурных часопісаў, газет, навінак
сучаснай літаратуры.
Выпускнік павінен у галіне практыкуму па беларускай мове:
ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 ролю беларускай мовы ў жыцці грамадства;
 асноўныя адзінкі фанетыкі: гукі мовы, склад, націск;
 асноўныя арфаэпічныя нормы;
 самастойныя часціны мовы;
 службовыя часціны мовы;
 тыпы простых сказаў;
 напісанні, заснаваныя на фанетычным і марфалагічным
прынцыпах;
 асноўныя адзінкі марфемнай будовы слова: корань, прыстаўка,
суфікс, канчатак;
 спосабы
перадачы
чужой
мовы:
простая,
ускосная,
няўласна-простая, дыялог;
 фразеалагізмы;
 асноўныя слоўнікі беларускай мовы: перакладныя, тлумачальныя,
арфаграфічныя;
 спосабы сувязі частак у словазлучэннях – дапасаванне, кіраванне,
прымыканне;
ведаць на ўзроўні разумення:
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 асаблівасці акання і якання;
 адрозненне падаўжэння ад падваення зычных;
 адрозненне пазіцыйнага чаргавання ад гістарычнага;
 фанетычныя асаблівасці мясцовых гаворак;
 асаблівасці транскрыпцыі і вымаўлення іншамоўных слоў;
 прамое і пераноснае значэнне слова, прынцып узнікнення
мнагазначных слоў;
 паронімы;
 слоўнікі беларускай мовы: энцыклапедычныя і лінгвістычныя;
 асаблівасці ўтварэння слоў, гістарычныя змены ў будове слова;
 прынцыпы размежавання слоў па часцінах мовы;
 стылістычныя магчымасці часцін мовы;
 асаблівасці дапасавання і кіравання ў беларуской мове;
 просты сказ ускладнёнай будовы;
 складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі;
 складаныя сказы з рознымі відамі сувязі;
 сэнсава-стылістычныя магчымасці розных тыпаў простых і
складаных сказаў у тэксце;
умець:
 рабіць абагульненні і вывады, параўноўваць моўныя адзінкі па
форме, значэнні і функцыі, уключаць іх у кантэкст звязнай мовы;
 выкарыстоўваць розныя тыпы маўлення ў адпаведнасці з маўленчай
сітуацыяй;
 захоўваць арфаэпічныя нормы ў вусным маўленні і пры чытанні;
 тлумачыць значэнне фразеалагізмаў і правільна выкарыстоўваць іх
у маўленні;
 карыстацца рознымі відамі слоўнікаў;
 праводзіць гука-літарны аналіз слоў;
 правільна пісаць словы з вывучанымі арфаграмамі;
 заўважаць, класіфікаваць і выпраўляць дапушчаныя памылкі ў
вусным і пісьмовым маўленні;
 устанаўліваць
марфемную
будову
слова
на
аснове
словаўтваральнага аналізу;
 распазнаваць
часціны
мовы,
іх
формы
і
вызначаць
сэнсава-граматычнае значэнне;
 арыентавацца ў розных тыпах сказаў, знаходзіць іх у тэксце,
устанаўліваць сінтаксічныя адносіны паміж часткамі, будаваць схемы,
тлумачыць знакі прыпынку;
 выкарыстоўваць розныя тыпы сказаў у вусным і пісьмовым
маўленні;
 аналізаваць тэкст, вызначаць стыль, тып маўлення, тэму
выказвання, моўныя сродкі і інш.;
 ствараць вусныя і пісьмовыя выказванні на рэпрадуктыўным і
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прадуктыўным узроўнях;
 захоўваць
культуру
маўленчых
нацыянальным моўным этыкетам;
 пісаць дзелавыя паперы.

паводзін,

карыстацца

Выпускнік павінен у галіне ўводзін у мовазнаўства:
ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 агульнае паняцце пра мовазнаўства як навуку, пра вучэбны прадмет
«Уводзіны ў мовазнаўства»;
 спецыфіку вучэбнага прадмета і сферу яго ўжывання;
 сутнасць і прыроду мовы, яе значэнне;
 функцыі мовы;
ведаць на ўзроўні разумення:
 асноўныя лінгвістычныя тэрміны і паняцці;
 агульныя лінгвістычныя працэсы ў раздзелах мовазнаўства;
 паходжанне і гісторыю пісьма;
 класіфікацыю моў свету;
 паходжанне і заканамернасці гістарычнага развіцця моў;
 агульныя заканамернасці развіцця і функцыянавання моў;
 структуру мовы і раздзелы мовазнаўства;
 метады лінгвістычнага даследавання моў;
умець:
 разумець мову як строгую стройную сістэму;
 вызначаць моўныя і маўленчыя адзінкі;
 вызначаць фанетычныя, марфалагічныя, лексічныя, сінтаксічныя
прыметы слоў і словазлучэнняў;
 класіфікаваць агульныя лінгвістычныя працэсы і законы;
 аналізаваць тэксты з улікам лінгвістычных асаблівасцяў адзінак і
ўзроўняў мовы;
 рабіць вывады сістэмнага характару паводле лінгвістычнага аналізу
тэксту;
 доказна,
лагічна,
паслядоўна
тлумачыць
лінгвістычную
тэрміналогію.
Выпускнік павінен у галіне стараславянскай мовы:
ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 гісторыю ўзнікнення славянскіх моў і стараславянскай мовы;
 агульную характарыстыку фанетычнай, марфалагічнай і лексічнай
сістэм мовы;
 тэндэнцыі развіцця мовы і іх вынікі на кожным этапе;
ведаць на ўзроўні разумення:
 гісторыю
славянскай
фанетычнай
сістэмы,
асаблівасці
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праславянскай фанетычнай сістэмы, уплыў індаеўрапейскай фанетычнай
сістэмы;
 прычыны і вынікі тэндэнцый ўзыходзячай гучнасці і гукавога
сінгарманізму;
 марфалагічныя прыметы стараславянскіх часцін мовы, іх
граматычныя катэгорыі;
 граматычнае выражэнне і значэнне часцін мовы;
 сінтаксічныя асаблівасці стараславянскай мовы;
 стараславянскія азбукі;
умець:
 чытаць стараславянскія тэксты, перакладаць тэксты (спецыфічную
лексіку са слоўнікам);
 характарызаваць асноўныя фанетычныя і граматычныя асаблівасці
слоў і сказаў;
 вызначаць граматычныя катэгорыі і формы слоў;
 аналізаваць тэксты з улікам фанетычных, марфалагічных і
сінтаксічных асаблівасцяў;
 запісваць словы стараславянскай графікай;
 параўноўваць граматычныя сістэмы стараславянскай і беларускай
моў.
Выпускнік павінен у галіне сучаснай беларускай мовы:
ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 гісторыю станаўлення і развіцця беларускай мовы ў розныя
гістарычныя эпохі;
 ролю беларускіх асветнікаў, пісьменнікаў, мовазнаўцаў у
станаўленні сучаснай беларускай мовы;
 мову як форму выражэння нацыянальнай культуры;
ведаць на ўзроўні разумення:
 склад сучаснай беларускай лексікі паводле паходжання, сферы і
актыўнасці ўжывання;
 стылістычныя пласты лексікі беларускай мовы;
 тыпы слоўнікаў беларускай мовы;
 асноўныя асаблівасці фразеалагічных адзінак;
 класіфікацыю, пазіцыйныя і гістарычныя чаргаванні галосных і
зычных гукаў;
 прынцыпы беларускага правапісу;
 сутнасць паняццяў «граматычнае значэнне», «граматычная форма»
і «граматычная катэгорыя»;
 правілы складападзелу і пераносу слоў;
 нормы літаратурнага вымаўлення галосных, зычных гукаў,
спалучэнняў зычных гукаў;
 суадносіны паміж літарамі і гукамі;
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 правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі;
 віды марфем і іх функцыі;
 тыпы і спосабы словаўтварэння;
 значэнне, марфалагічныя прыметы і сінтаксічную ролю
самастойных часцін мовы, іх лексіка-граматычныя разрады;
 асаблівасці формазмянення слоў самастойных часцін мовы;
 разрады службовых часцін мовы паводле паходжання, саставу,
ужывання;
 будову і тыпы словазлучэнняў, простых і складаных сказаў;
 тыпы знакаў прыпынку, іх ролю ў пісьмовай мове;
умець:
 выконваць лінвістычны аналіз моўных з’яў (лексічны,
фразеалагічны, фанетычны, графічны, арфаграфічны, словаўтваральны,
марфемны, марфалагічны, сінтаксічны);
 самастойна набываць веды, карыстацца лінгвістычнай літаратурай;
 правільна карыстацца мовай ва ўсіх сферах жыцця, валодаць
высокай моўнай культурай;
 выкарыстоўваць набытыя веды пры тлумачэнні моўных фактаў;
 ацэньваць выкананыя практычныя работы згодна з патрабаваннямі
арфаграфічнага рэжыму, са схемамі аналізу;
 выбіраць з лінгвістычных крыніц матэрыял для складання табліц,
схем.
Выпускнік павінен у галіне методыкі выкладання
беларускай мовы:
ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 гісторыю развіцця метадычнай думкі;
 агульныя тэарэтычныя асновы методыкі выкладання беларускай
мовы;
 вытокі методыкі выкладання беларускай мовы;
ведаць на ўзроўні разумення:
 адукацыйны стандарт па ўзроўні адукацыі;
 вучэбныя праграмы па беларускай мове для ўстаноў агульнай
сярэдняй адукацыі;
 змест і задачы вучэбных праграм;
 падручнік як вядучы сродак вывучэння мовы;
 метадычны апарат падручнікаў;
 дыдактычныя сродкі навучання мове;
 лінгвістычныя пытанні методыкі выкладання беларускай мовы;
 сутнасць лінгвістычных з’яў;
 лінгвістычныя асновы навучання;
 метады, прыёмы і сістэму работы з навучэнцамі на ўроках
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беларускай мовы;
 задачы ўдасканалення методыкі навучання беларускай мове;
 метадычныя асаблівасці засваення навучэнцамі мовы і маўлення;
умець:
 складаць планы-канспекты розных тыпаў урокаў па беларускай
мове;
 арыентавацца ў навуковай і метадычнай літаратуры;
 выбіраць пэўную распрацоўку метадычнай праблемы і прымяняць
яе на ўроку;
 рэалізоўваць тэарэтычныя веды ў практычнай дзейнасці;
 аналізаваць урокі беларускай мовы розных тыпаў;
 вучыць
думаць,
шукаць,
сумнявацца,
эксперыментаваць,
дыскутаваць, адстойваць свае меркаванні, даказваць;
 арганізоўваць урокі з прымяненнем новых педагагічных тэхналогій;
 праводзіць урокі і выхаваўчыя мерапрыемствы па беларускай мове;
 падбіраць дыдактычны матэрыял па пэўных граматычных тэмах;
 складаць каляндарна-тэматычнае планаванне па беларускай мове;
 аналізаваць падручнікі па беларускай мове;
 выкарыстоўваць наглядныя і тэхнічныя сродкі навучання на ўроку;
 ствараць апорныя канспекты па граматычных тэмах;
 выпраўляць і аналізаваць работы навучэнцаў, праводзіць работу над
памылкамі.
Выпускнік павінен у галіне гісторыі беларускай літаратурнай
мовы:
ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 спецыфічныя асаблівасці гісторыі беларускай літаратурнай мовы як
вучэбнага прадмета;
 сувязь з іншымі курсамі лінгвістычнага цыклу;
 асаблівасці граматычнага ладу і слоўнікавага складу старажытнага
пісьменства;
 месца беларускай мовы сярод іншых славянскіх моў і моў свету;
 значэнне і ролю ў развіцці нацыянальнай культуры беларускіх
асветнікаў і грамадскіх дзеячаў розных гістарычных эпох;
 розныя погляды на перыядызацыю беларускай літаратурнай мовы;
ведаць на ўзроўні разумення:
 ролю дзейнасці беларускіх першадрукароў ва ўдасканаленні
стылістычных сродкаў «кніжнай» мовы;
 пачатак пісьменства ва ўсходніх славян;
 жанры і стылістычныя асаблівасці беларускай літаратурнай мовы
новага перыяду;
 першыя беларускія граматыкі і буквары і іх ролю ў фарміраванні
33

АС РБ 2-02 03 01-2014
норм літаратурнай пісьмовай мовы;
 асаблівасці рэформ беларускай літаратурнай мовы;
 тэндэнцыі развіцця беларускай літаратурнай мовы ў 20-я гады
XX стагоддзя;
 літаратурныя помнікі кожнай гістарычнай эпохі і іх асаблівасці;
умець:
 аналізаваць тэксты беларускай літаратурнай мовы розных
перыядаў;
 вызначаць моўныя асаблівасці юрыдычна-дзелавых помнікаў
пісьменства;
 складаць план уласнага вуснага выказвання па канкрэтнай тэме;
 рыхтаваць паведамленні на аснове адной або некалькіх
мовазнаўчых крыніц;
 выяўляць мастацкія прыёмы ў розных жанрах літаратурных
помнікаў.
Выпуснік павінен у галіне лінгвістычнага аналізу тэксту:
ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 віды аналізу мастацкага тэксту (лінгвістычны, літаратуразнаўчы,
стылістычны, тэксталагічны);
 фармулёўкі асноўных паняццяў;
 асноўныя заканамернасці фанетычнай, граматычнай і лексічнай
сістэм мовы;
ведаць на ўзроўні разумення:
 адрозненне і ўзаемасувязь узроўняў лінгвістычнага аналізу
(фанетычны, марфалагічны, сінтаксічны, лексічны);
 асаблівасці моўных сродкаў літаратурнага твора;
 змест і методыку выкладання розных відаў лінгвістычнага аналізу;
умець:
 выяўляць цяжкія для ўспрымання моўныя з’явы;
 вызначаць граматычныя і фанетычныя асаблівасці літаратурнага
твора ці яго частак;
 выконваць лінгвістычнае каменціраванне мастацкіх тэкстаў;
 доказна, лагічна, паслядоўна, абгрунтавана аналізаваць мастацкі
твор;
 праводзіць лінгвістычныя назіранні, рабіць абагульненні і вывады.
Выпускнік павінен у галіне стылістыкі і культуры маўлення:
ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 асновы стылістыкі і культуры маўлення, спецыфіку вучэбнага
прадмета;
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 узаемаадносіны мовы і маўлення;
ведаць на ўзроўні разумення:
 сістэму функцыянальных стыляў мовы і сферы іх ужывання;
 стылістычныя рэсурсы лексікі, фразеалогіі, марфалогіі, сінтаксісу;
 камунікатыўныя якасці маўлення (правільнасць, дакладнасць,
лагічнасць, выразнасць, чысціня, багацце, дарэчнасць, сцісласць);
 асноўныя патрабаванні да мовы настаўніка;
 пытанні культуры літаратурнай мовы;
умець:
 адрозніваць тэрміны «мова» і «маўленне», стылі маўлення;
 аналізаваць тэксты розных стыляў маўлення;
 выразна чытаць тэксты, вызначаць іх стылістычныя рэсурсы;
 пісаць водгук на літаратурны твор;
 ствараць тэкст адпаведна маўленчай сітуацыі;
 арганізаваць маўленчыя зносіны ў пэўных умовах з улікам
сацыяльных норм паводзін;
 знаходзіць маўленчыя памылкі і выпраўляць іх;
 забяспечваць у маўленні камунікатыўныя якасці.
Выпускнік павінен у галіне беларускай дыялекталогіі:
ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 спецыфічныя асаблівасці беларускай дыялекталогіі на ўсіх
узроўнях: фанетычным, граматычным, лексічным, сінтаксічным;
 асноўныя паняцці і тэрміны лінгвістычнай геаграфіі;
 сістэму галосных і зычных гукаў дыялектнай мовы;
 паняцці «дыялектная» і «літаратурная» мовы;
ведаць на ўзроўні разумення:
 гісторыю развіцця дыялекталогіі на Беларусі;
 крыніцы вывучэння дыялектаў беларускай мовы;
 групоўкі, адзнакі і асаблівасці дыялектаў;
 падзел беларускіх гаворак на групы;
 ролю транскрыпцыі пры вывучэнні дыялекталогіі;
 дыялектныя асаблівасці скланення і спражэння часцін мовы;
 дыялектныя адрозненні ў структуры словазлучэнняў;
 змены галосных і зычных гукаў;
умець:
 аналізаваць дыялектныя фанетычныя асаблівасці ў прыведзеных
тэкстах;
 вызначаць лексіка-семантычныя дыялектныя асаблівасці ў творах
мастацкай літаратуры;
 вызначаць асаблівасці розных дыялектаў на ўсіх узроўнях мовы;
 складаць план уласнага вуснага выказвання па канкрэтнай тэме;
35

АС РБ 2-02 03 01-2014
 рыхтаваць паведамленні на аснове адной або некалькіх
мовазнаўчых крыніц;
 выконваць транскрыбіраванне тэкстаў, карыстацца дыялектнымі
слоўнікамі.
Выпускнік павінен у галіне інфармацыйных тэхналогій:
ведаць на ўзроўні ўяўлення:
 месца і мэту выкарыстання інфармацыйных тэхналогій у
адукацыйным працэсе;
 якасці лакальных і глабальных камп’ютарных сетак;
 асаблівасці ўздзеяння візуальных і гукавых сродкаў навучання на
навучэнцаў;
ведаць на ўзроўні разумення:
 магчымасці тэхнічных сродкаў навучання і іх значэнне для якаснага
і эфектыўнага адукацыйнага працэсу;
 патрабаванні да арганізацыі і абсталявання рабочага месца, тэхнікі
бяспекі пры рабоце за персанальным камп’ютарам;
 правілы стварэння тэкставых і прэзентацыйных дакументаў, баз
дадзеных;
 сучасныя праграмныя і тэхнічныя сродкі навучання для арганізацыі
адукацыйнага працэсу, псіхалагічнага і педагагічнага тэсціравання,
сістэмы кантролю ведаў і ўменняў навучэнцаў;
 прынцыпы работы ў глабальнай сетцы Інтэрнэт;
 тэхналогію стварэння візуальных, аўдыёвізуальных, гукавых
сродкаў навучання;
умець:
 ствараць інфармацыйнае асяроддзе на персанальным камп’ютары
для арганізацыі сваёй працы;
 выкарыстоўваць магчымасці тэкставага і таблічнага працэсараў у
адукацыйным працэсе;
 прымяняць тэхнічныя сродкі навучання пры арганізацыі
адукацыйнага працэсу;
 эксплуатаваць візуальныя, аўдыёвізуальныя і гукавыя сродкі
навучання;
 перадаваць і атрымліваць інфармацыю пры дапамозе глабальных і
лакальных сетак;
 ажыццяўляць пошук інфармацыі ў глабальнай сетцы Інтэрнэт;
 выкарыстоўваць электронную пошту ў прафесіянальнай дзейнасці.
7.7.2.3 Цыкл спецыялізацыі
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Патрабаванні да ведаў і ўменняў па спецыялізацыі, у адпаведнасці з
пунктам 4 артыкула 201 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі,
распрацоўваюцца і зацвярджаюцца рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага
кіравання, іншымі дзяржаўнымі арганізацыямі, падпарадкаванымі Ураду
Рэспублікі Беларусь, у адпаведнасці з пералікам замацаваных за імі
спецыяльнасцяў.
7.8 Патрабаванні да зместу і арганізацыі практыкі
7.8.1 Практыка накіравана на замацаванне тэарэтычных ведаў,
уменняў, забеспячэнне прафесіянальнай кампетэнтнасці выпускніка ў
адпаведнасці з кваліфікацыяй.
Практыка дзеліцца на вучэбную і вытворчую.
Практыка з’яўляецца часткаю адукацыйнага працэсу і можа
праводзіцца ў структурных падраздзяленнях устаноў адукацыі, а таксама ў
арганізацыях ці на іншых аб’ектах па профілю падрыхтоўкі спецыялістаў.
7.8.2 Вучэбная практыка:
 па замацаванні практычных уменняў і навыкаў па вывучаемых
вучэбных дысцыплінах;
 па засваенні першасных прафесіянальных уменняў і навыкаў па
выбранай спецыяльнасці, навучанні навучэнцаў творчаму прымяненню на
практыцы ведаў, атрыманых пры вывучэнні псіхолага-педагагічных і
спецыяльных вучэбных дысцыплін.
7.8.3 Вытворчая (тэхналагічная і пераддыпломная) практыка
накіравана на фарміраванне прафесіянальнай кампетэнтнасці навучэнца і
на яго падрыхтоўку да выканання прафесіянальных функцый [3] у
адпаведнасці з патрабаваннямі гэтага стандарту.
7.8.4 Парадак арганізацыі вучэбнай і вытворчай практыкі
вызначаецца палажэннем па практыцы навучэнцаў, курсантаў, якія
засвойваюць змест адукацыйных праграм сярэдняй спецыяльнай адукацыі,
зацвярджаемым Урадам Рэспублікі Беларусь.
7.8.5 З улікам спецыфікі спецыяльнасцяў сярэдняй спецыяльнай
адукацыі асобныя віды практыкі могуць быць выключаны з кампанента
«Практыка» па спецыяльнасцях профіляў адукацыі «Педагогіка»,
«Мастацтва і дызайн», «Ахова здароўя», «Фізічная культура. Турызм і
гасціннасць».

8 Патрабаванні да арганізацыі выхаваўчай работы
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Мэтаю выхавання з’яўляецца фарміраванне рознабакова развітай,
маральна сталай, творчай асобы навучэнца.
Выхаваўчая работа накіравана:
 на фарміраванне грамадзянскасці, патрыятызму і нацыянальнай
самасвядомасці на аснове дзяржаўнай ідэалогіі;
 падыхтоўку да самастойнага жыцця і працы;
 фарміраванне маральнай, эстэтычнай і экалагічнай культуры;
 авалоданне каштоўнасцямі і навыкамі здаровага ладу жыцця;
 фарміраванне культуры сямейных адносін;
 стварэнне ўмоў для сацыялізацыі і самаразвіцця асобы навучэнца.
Накірункамі выхаваўчай работы з’яўляюцца грамадзянскае,
патрыятычнае, ідэалагічнае, маральнае, эстэтычнае, гендарнае, сямейнае,
экалагічнае, працоўнае і прафесіянальнае выхаванне, выхаванне культуры
здаровага ладу жыцця, культуры самапазнання і самарэгуляцыі асобы,
культуры бяспекі жыццядзейнасці, культуры побыту і вольнага часу.
Выпускнік павінен праяўляць:
 адказнасць за выкананне асноўных сацыяльных роляў (грамадзянін,
патрыёт, працаўнік, сем’янін);
 пачуццё доўгу і актыўную жыццёвую пазіцыю;
 грамадска-палітычную актыўнасць на аснове прынцыпаў
дэмакратыі, справядлівасці, кансалідацыі, сацыяльнай адказнасці.
У выпускніка павінны быць сфарміраваны каштоўнасныя адносіны да
дзяржавы і грамадства, пачуццё патрыятызму, нацыянальная
самасвядомасць, прававая і інфармацыйная культура.

9 Патрабаванні да выніковай атэстацыі навучэнцаў
9.1 Выніковая атэстацыя праводзіцца па заканчэнні засваення
навучэнцамі зместу адукацыйнай праграмы сярэдняй спецыяльнай
адукацыі з мэтаю вызначэння адпаведнасці іх кампетэнтнасці
патрабаванням гэтага адукацыйнага стандарту.
9.2 Выніковая атэстацыя праводзіцца ў форме дзяржаўных экзаменаў
па вучэбных дысцыплінах.
9.3 Парадак
правядзення
выніковай
атэстацыі
навучэнцаў
вызначаецца правіламі правядзення атэстацыі навучэнцаў, курсантаў пры
засваенні зместу адукацыйных праграм сярэдняй спецыяльнай адукацыі.
9.4 Па выніках выніковай атэстацыі выпускніку прысвойваецца
кваліфікацыя «Настаўнік» і выдаецца дыплом аб сярэдняй спецыяльнай
адукацыі.
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10 Патрабаванні да рэсурснага забеспячэння
адукацыйнай праграмы
10.1 Патрабаванні да кадравага забеспячэння
Асноўныя патрабаванні, прад’яўляемыя да педагагічных работнікаў
установы адукацыі, вызначаюцца кваліфікацыйнымі характарыстыкамі,
зацверджанымі ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі
Беларусь.
10.2 Патрабаванні да матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння
Матэрыяльна-тэхнічная база ўстановы адукацыі павінна адпавядаць
дзеючым нарматыўным прававым актам і ТНПА.
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