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1. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАП1СКА 

Тыпавая вучэбная праграма па дысцыпл1не "Арган1зацыйнае 
праектаванне" прызначана для засваення студэнтам!, як1я навучаюцца па 
спецыяльнасц! 1-26 02 04 "Дакументазнауства (па напрамках)" у вышэйшых 
навучальных установах Рэспубл1к1 Беларусь. 

Вучэбная праграма дысцыпл1ны "Арган1зацыйнае праектаванне" 
распрацавана у адпаведнасц! з адукацыйным стандартам Рэспубл1к1 
Беларусь па спецыяльнасц! 1-26 02 04 "Дакументазнауства (па напрамках)" 
(зацверджаны i уведзены у дзеянне пастановай М1н1стэрства адукацы! 
Рэспубл1к1 Беларусь ад 15.03.2010 №35); Тыпавым! вучэбным! планам! па 
напрамках спецыяльнасц! 1-26 02 04 "Дакументазнауства (па напрамках)" 
(рэпстрацыйныя №№ Е 26-013/тып, Е 26-014/тып, Е 26-015/тып),' Парадакам 
распрацоук!, зацвярджэння i рэпстрацы! вучэбных праграм для першай 
ступен! вышэйшай адукацьй. 

Курс "Арган1зацыйнае праектаванне" прызначаны для студэнтау 
спецыяльнасц! 1-26 02 04 "Дакументазнауства (па напрамках)", уваходз1ць у 
цыкл агульнапрафес1йных i спецыяльных дысцыпл1н i з'яуляецца 
абавязковым для вывучэння незалежна ад напрамку спецыяльнасц!. 
Авалоданне зместам дысцыпл1ны базуецца на ведах i умениях, набытых пры 
вывучэнн! таюх курсау, як "Дакументазнауства", "Тэхналогхя i арган1зацыя 
дакументацыйнага забеспячэння к1равання", "Асновы менеджменту", 
"Арх1вазнауства" i 1ншыя. Паспяховае засваенне зместу дадзенай праграмы 
ск1равана пераважана на фарм1раванне прафес1йных кампетэнцый, што 
маюць самастойнае значэнне, аднак уплывае i на стварэнне базы для 
далейшага вывучэння дысцыпл1н напрамкау спецыяльнасц! i спецыяльных 
курсау (пераважана па напрамках, звязаных з 1нфармацыйным 
забеспячэннем к1равання i абаронай 1нфармацьп), праходжання вытворчых 
практык. 

Мэтай вывучэння дысцыпл1ны з'яуляецца набыццё студэнтам! 
неабходнага для паспяховай прафес1йнай дзейнасц! аб'ёму ведау i уменняу 
па даследаванн1 i праектаванн! с1стэм к1равання (з асабл1вай увагай да 
дакументацыйнага i 1нфармацыйнага забеспячэння к1равання). 

Задачы курса: 
• фарм1раванне прагрэс1унага падыходу да вырашэння найбольш 

важных задач дакументавання ycix бакоу к1раун1цкай дзейнасц!; 
• вывучэнне тэарэтычных i метадычных асноу арган1зацыйнага 

праектавання; 
• выпрацоука практычных навыкау зб1рання, абагульнення i 

анал1зу фактычных дадзеных аб к1раун1цк1х с1стэмах, абследавання прац па 
справаводчым абслугоуванн!; 

• засваенне практычных навыкау планавання, арган1зацыйнага 
праектавання i рацыянал1зацьп працы службау дакументацынага 
забеспячэння к1равання. 

У вын1ку вывучэння курса студэнт пав1нен: 



ведаць: 
• тэарэтычныя i метадалапчныя асновы арган1зацыйнага разв1цця i 
арган1зацыйнага праектавання с1стэм к1равання; 
• тэарэтычныя асновы даследавання с1стэм к1равання; 
• метады праектавання i нармавання к1раун1цкай працы; 
• метады даследавання i анал1зу с1стэмы дакументацыйнага забеспячэння 
к1равання; 
• асновы арган1зацы1 i правядзення даследаванняу; 
• метады правядзення даследаванняу, анал1зу зыходных дадзеных, 
праектавання с1стэм к1равання; 

умець: 
• фармуляваць задачы даследчай працы; 
• планаваць даследаванн! i аб1раць шлях! i метады ix рэал1зацы1; 
• ацэньваць эфектыунасць тых або 1ншых метадау даследавання i 
праектавання для канкрэтнага праекту; 
• планаваць i арган1зоуваць працу даследчай групы; 
• анал1заваць i абагульняць першасныя дадзеныя; 
• выконваць эканам1чныя разл1к1 у гал1не арган1зацыйнага праектавання; 
• складаць i весц! праектную дакументацыю; 
• ацэньваць эканам1чную эфектыунасць праектау i вын1кау ix укаранення 
• анал1заваць с1стэмы, арган1зацыю працы службы дакументацынага 
забеспячэння к1равання, асноуныя участк! па справаводным абслугоуванн! i 
шлях! ix рацыянал!зацьй; 
• аб!раць шлях1 i метады рэал1зацьп атрыманых вын1кау даследаванняу; 
• укараняць прапановы па рацыянал1зацьп дакументацыйнага забеспячэння 
к1равання. 

Пры выкладанн! дысцыпл1ны мэтазгодна выкарыстанне вучэбна-
метадычных комплексау, блочна-модульных i модульна-рэйтынгавых 
с1стэм, 1нфармацыйных тэхналог1й, методык! актыунага навучання. 
Мэтазгодна таксама выкарыстоуваць праблемнае навучанне, 
камун1катыуныя тэхналоп!, гульнёвыя тэхналог!!. 

К1руемая самастойная праца студэнтау прадугледжвае выкананне 
тэстау, кантрольных прац, нап1санне рэфератау i навуковых прац i 1нш. 
Бягучая дыягностыка сфарм1раванасц1 кампетэнцый адыццяуляецца шляхам 
вусных i nicbMOBbix апытанняу, падрыхтоук! рэфератау па праблемных 
пытаннях дысцыпл1ны, вырашэнне задач, Вын1ковы кантроль 
рэкамендаваны у форме экзамена. 

Вывучэнне дысцыпл1ны "Арган1зацыйнае праектаванне" разл1чана на 
125 гадз1н, у тым л1ку 50 аудыторных (32 гадз1ны лекцый, 18 гадз1н 
сем1нарау). 



2. ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЬгаНЫ ПЛАН 
№ Назва раздзелау i тэм Колькасць гадз1н Назва раздзелау i тэм 

Ауды 3 ix 
п/ тор Лек Сем! 
п ных цьп нары 
1. Тэарэтычныя i мeтaдaлaгiчныя асновы арган1зацыйнага 

праектавання cicT3M кipaвaння 
8 6 2 

2. CTaflHi apгaнiзaцыйнaгa праектавання cicтэм 
кipaвaння. Планаванне,apгaнiзaцыя i правядзенне 
аргпраектных работ 

8 6 2 

3. Методыка даследавання cicтэмы дакументацынага 
забеспячэння кipaвaння. Абследаванне асобных 
нак1рункау справаводства 

12 8 4 

4. Праектаванне с1стэмы дакументацынага забеспячэння 
к1равання 

8 4 4 

5. Метады даследавання i aнaлiзa cicT3M кipaвaння 8 4 4 
6. Метады a43HKi эфeктыyнacцi apгaнiзaцыйнaгa 

праектавання 
6 4 2 

УСЯГО: 50 32 18 

3. ЗМЕСТ дысцыплшы 
Тэма 1. Тэарэтычныя i метадалапчныя асновы арган1зацыйнага 

праектавання с1стэм к1равання 

Статычны i дынам1чны падыходы да паняцця "арган1зацыя". 
Арган1зацыя i к1раванне. Законы арган1зацьй i ix тыпалопя. Прынцыпы 
арган1зацы1 i рацыянал1зацьй структур i працэсау. С1стэмны падыход у 
арган1зацьп к1равання. 

Вызначэнне паняцця "арган1зацыйнае праектаванне", Мэты i задачы 
арган1зацыйнага праектавання. Вщы арган1зацыйнага праектавання. 
К1раун1цкае, 1нжынерна-тэхн1чнае, сацыяльнае. Асабл1васц1 праектавання 
новаствораных с1стэм к1равання i мер па рацыянал1зацы1 дзеючых с1стэм 
юравання, Комплекснае i лакальнае аргпраектаванне i ix адрозненн!. 
Комплекснае аргпраектаванне, Тыпавыя комплексныя праекты. 

Тэма 2. Стадьп арган1зацыйнага праектавання сктэм к1равання. 
Планаванне, арган1зацыя i правядзенне аргпраектных работ 

HaKipyHKi, склад працэсау арган1зацыйнага праектавання i фактары, 
што ix вызначаюць. Агульныя патрабаванн1 да складу i зместу 
аргпраектных работ. Аб'екты аргпраектавання. В1ды аргпраектау, 
лакальныя i комплексныя аргпраекты. Этапы аргпраектавання. Структура 
аргпраектавання, задачы кожнага з этапау. 

Правядзенне перадпраектнага (apыeнцipoвaчнaгa) абследавання. Мэты 
i паслядоунасць працы на этапе дэталёвага абследавання. Распрацоука 
3CKi3Hara i працоунага праекта. Афармленне аргпраекта. Склад рабочай 



дакументацы! аргпраекта. Правядзенне анал1зу, абагульнення, фармулёука 
высноу. 

Тэма 3. Методыка даследавання сктэмы дакументацынага 
забеспячэння юравання. Абследаванне асобных нак1рункау 
справаводства 

Метады збору зыходнай 1нфармацы1. Распрацоука дакументацьй для 
збору дадзеных. Парадак правядзення даследавання. 

Асноуныя метады дэталёвага абследавання с1стэмы дакументацынага 
забеспячэння юравання. Мэта, заданы, метады вывучэння дакументацы!. 
План i граф1к правядзення прац па абследаванн! справаводства, склад 
працоунай групы. Папярэдняе знаёмства. Дэталёвае абследаванне. 
Метадычная праграма абследавання. Апрацоука дадзеных абследавання. 

Перадпраектнае арыенц1ровачнае абследаванне. Першапачатковае 
знаёмства са структурай, штатам!, тэрытарыяльным размяшчэннем 
структурных падраздзяленняу. Размеркаванне абавязкау. Крын1цы звестак 
для правядзення перадпраектнага абследавання. 

Складанне i афармленне дакументау. Арган1зацыя дакументазварота. 
Табель ун1ф1каваных формау дакументау. Рэг1страцыя дакументау i 
будаун1цтва навукова-даведачнага апарата, кантроль за выкананнем 
дакументау, фарм1раванне спрау, падрыхтоука дакументау да захавання i 
выкарыстання. Афармленне вын1кау абследавання справаводства (праект 
рацыянал1зацы1 справаводства). 

Пачатковае знаёмства з дакументазваротам. Выяуленне складу, 
асноуных характарыстык, аб'ёмау дакументазваротау. Даследаваннне 
складу i руху дакументацы! у апараце к1равання. Клас1ф1кацыя дакументау. 
Падрыхтоука схемы дакументацыйных патокау. Дыягностыка с1стэмы 
справаводства у арган1зацы1. Ацэнка узроуню арган1зацы1 дакументавання i 
дакументацыйнага абслугоування. 

Знаёмства з арган1зацыяй працы служачых. Агульная характарыстыка 
структуры штатау. Арган1зацыя службы дакументацынага забеспячэння 
к1равання. Агульная характарыстыка асноуных в1дау працы службы 
дакументацынага забеспячэння к1равання. 

Дэталёвае абследаванне. Асноуныя нак1рунк1 дэталёвага 
абследавання. Вывучэння дакументавання i дакументацыйнага 
абслугоування. Вывучэнне зместу працы. Функцыянальнай i штатнай 
колькасц!. Эск1зны аргпраект. 

Тэма 4. Праектаванне с1стэмы дакументацынага забеспячэння 
к1равання 

Мэты i задачы рацыянал1зацьп с1стэмы дакументацынага забеспячэння 
к1равання. Метадычныя рэкамендацьп па распрацоуцы i увядзенн! с1стэм 
к1равання дакументацыяй у арган1зацыях. Нак1рунк1 i узроун! 
удасканалення с1стэмы дакументацынага забеспячэння к1равання. 
Аптым1зацыя дакументапатокау. Падрыхтоука праектных прапаноу па 



удасканаленн! працы апарата к1равання аргангзацьи. 
Увядзенне у дзеянне канкрэтных арган1зацыйных праектау. Структура 

этапа. Парадак увядзення у дзеянне плана мерапрыемствау па 
рацыянал1зацьй дакументацынага забеспячэння к1равання. Падрыхтоука 
палажэння. 

Тэма 5. Метады даследавання i анал1за с1стэм юравання 
Асноуныя метады даследавання справаводства. Метад асаб1стага 

наз1рання, метад момантнага наз1рання, доугатэрм1новае наз1ранне, 
бесперапыннае наз1ранне. Метады суцэльнага i выбарачнага наз1рання. 
Метад непасрэднага наз1рання. 

Даследаванне затрат часу на справаводныя працэсы. Метад фатаграф!! 
працоунага дня. Самафатаграфаванне. Метад хранаметража. Метад 
статыстычнага наз1рання. 

Анкетнае абследаванне. Метад 1нтэрв'ю1равання. Граф1чныя метады 
абследавання: аргаграмы, аргсхемы, дакументаграмы, апераграмы, 
функцыяграмы, хранаграмы, тапаграмы, дыяграмы. Метад мадэл1равання. 

Тэма 6. Метады ацэню эфектыунасц! арган1зацыйнага 
праектавання 

Паняцце, сутнасць i змест эфектыунасц! арган1зацыйнага 
праектавання. Крытэры! ацэнк! эфектыунасц! арган1зацыйнага 
праектавання. Экспертыза праектау i метады яе правядзення. Асноуныя 
нак1рунк1 экспертных работ: экспертыза якасц! нарматыуна-метадычных 
дакументау, анал1з навуковага зместу аргпраекта, ацэнка эканам1чнай 
эфектыунасц! аргпраекта. 

4. ШФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 
КРЫШЦЫ I Л1ТАРАТУРА 

Асноуныя 
1. Баринов, В.А. Организационное проектирование: учебник / 

В.А. Баранов; Ин-т экон. и финансов «Синергия». - М., 2005. - 397 с. 
2. Государственный стандарт Республики Беларусь (СТБ) 6.38-2004 

«Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система 
организационно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов». 

3. Давыдова, Э.Н. Делопроизводство: учеб.-практ. рук. / Э.Н. Давы-
дова, А.Е. Рыбаков. - 8-е изд., стер. - Минск: ТетраСистемс, 2004. - 285 с. 

4. Давыдова, Э.Н. История и организация делопроизводства в Бела-
руси / Э.Н.Давыдова, А.Е. Рыбаков. - Минск: ТетраСистемс, 1999. - 215 с. 

5. Делопроизводство. Организация и технологии документационного 
обеспечения управления: учебник для вузов / под ред. Т.В.Кузнецовой. -
М., 2 0 0 2 - 3 3 9 с. 

6. Зудина, Л.Н. Организация управленческого труда / Л.Н. Зудина. -
М.: Инфра-М, 1997. - 250 с. 
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7. Качалина, Л.Н. Научная организация управленческого труда, 

оргпроектирование / Л.Н. Качалина. - М., 1974. 
8. Кузнецова, Т.В. Методические разработки Института техники 

управления по рационализации делопроизводства / Т.В. Кузнецова, 
И.А. Подольская // Делопроизводство. - 2002. - № 2. - С. 75-84, 

9. Кузнецова, Т.В. Методы предпроектного обследования при 
рационализации делопроизводства / Т.В. Кузнецова, И.А. Подольская // 
Делопроизводство. - 2004. - № 3. - С. 73-82 

10. Кузнецова, Т.В. Методы анализа результатов обследования 
организации делопроизводства / Т.В. Кузнецова, И.А. Подольская // 
Делопроизводство. - 2004.- № 4. - С. 70-75. 

И . Ларин, М.В. Развитие организационных форм рационализации 
управленческого труда и делопроизводства в СССР: учеб. пособие по 
спецкурсу / М.В. Ларин. - М.: МГИАИ, 1982. 

12. Ларин, М.В. Матричное и графическое моделирование в 
организационном проектировании: учеб. пособие по спецкурсу / 
М.В. Ларин, B.C. Мингалев, М.В. Филиппова. - М., 1986. 

13. Ларин, М.В. Управление документацией и новые 
информационные технологии. / М.В. Ларин - М.: Науч. кн., 1998. - 136 с. 

14. О Национальном архивном фонде и архивах в Республике 
Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 6 окт. 1994 г., № 3277-XII: в ред. от 28 дек. 
2009 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология Проф [Электронный 
ресурс] / ООО "ЮрСпектр". - Минск, 2010. 

15. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-3: в ред. от 2 июля 2009 г. // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология Проф [Электронный ресурс] / 
ООО "ЮрСпектр". - Минск, 2010. 

16. Подольская, И.А. Методика и практика стандартизации и 
унификации документов: учеб. пособие / И.А. Подольская, Л.В. Санкина. -
М., 1987. 

17. Рекомендации по выбору автоматизированных систем 
документационного обеспечения управления (АС ДОУ) в организациях / 
ВНИИДАД. — М., 2003. - 84 с. 

18. Рекомендации по совершенствованию и сокращению 
документооборота в учреждениях, организациях и на предприятиях 
Республики Беларусь / авт.-разраб. В.И. Адамушко [и др.] - Минск: 
БелНИИДАД, 2004. 

19. Соловьев, B.C. Организационное проектирование систем 
управления: учебн. пособие / B.C. Соловьев. - М., 2002. - 134 с. 

20. Солянкина, Л.Н. Организационное проектирование / 
Л.Н. Солянкина // Делопроизводство. - 2005. - № 4. - С. 81-87. 

21. Солянкина, Л.Н. Оргпроектирование: технология труда и 
проектирование организации рабочих мест управленческого персонала / Л.Н, 
Солянкина, В,Ю, Бушма // Делопроизводство. - 2007. - № 3. - С. 81-88. 



Дадатковыя 
22. Бобылева, М.П, На пути к информационному менеджменту / 

М.П. Бобылева // Делопроизводство. - 1999. - № 2. - С. 12-18. 
23. Бобылева, М.П. Корпоративное регулирование документацион-

ного обеспечения управления - особенности нового этапа / М.П. Бобылева 
// Делопроизводство. - 2002. - № 4- С. 9-17. 

24. Делопроизводство и документоведение: Краткий словарь 
современной терминологии / Авт-разраб.: С.В.Жумарь [и др.]. - Минск: 
БелНИИДАД, 2001. - 76 с. 

25. Кравченко, Н.А. Организационное проектирование и управление 
развитием крупных компаний: методология и опыт проектирования систем 
управления / Н.А. Кравченко. - М.: Акад. проект, 2006. - 527 с. 

26. Райхцаум, А.Л. Бюро "Стандартизация" - первый хозрасчётный 
орган рационализации делопроизводства / А.Л. Райхцаум // 
Делопроизводство. - 2002. - № 3. - С. 103-107. 

27. Солянкина, Л.Н. Учебно-ролевые игры по курсу 
«Организационное проектирование ДОУ» / Л.Н. Солянкина // 
Делопроизводство. - 2002. - № 3. - С. 82-89. 

КРЫТЭРЫ1АЦЭНК1ВЫШКЛУ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЩ 

Ацэнка вын1кау вучэбнай дзейнасц! ажыццяуляецца у адпаведнасц! з 
крытэрыям! ацэню ведау i кампетэнцый студэнтау па дзесяц1бальнай шкале. 

10 (дзесяць) балау: 
С1стэматызаваныя, глыбоюя i поуныя веды па ycix раздзелах вучэбнай 

праграмы, а таксама па некаторых асноуных пытаннях, як1я выходзяць за яе 
межы; выкарыстанне навуковай тэрм1налоп1, п1сьменнае i лаг1чнае выкладанне 
матэрыялу, умение раб1ць абгрунтаваныя высновы i абагульненн!; бездакорнае 
валоданне 1нструментарыем дакументазнауства, умение эфектызша 
выкарыстоуваць яго у вырашэнн! навуковых i прафес1йных задач; здольнасць 
самастойна i творча выконваць складаныя нестандартныя заданн! у рамках 
вучэбнай праграмы; поунае i глыбокае засваенне зместу асноунай i дадатковай 
л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпл1ны; умение 
арыентавацца у асноуных тэорыях i напрамках арган1зацыйнага праектавання i 
анал1заваць ix, выкарыстоуваць навуковьы дасягненш, звязаньы з 1ншым1 
дысцыпл1нам1; творчая самастойная праца на сем1нарск1х занятках, актыуны 
творчы удзел у групавых абмеркаваннях, высок1 узровень выканання заданняу. 

9 (дзевяць) балау: 
С1стэматызаваныя, глыбок1я i поуныя веды па ycix пастауленых пытаннях 

у аб'ёме вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай тэрм1налоп1, п1сьменнае 
i лапчнае выкладанне адказу на пытанн!, умение раб1ць абгрунтаваныя 
высновы i абагульненн!; валоданне 1нструментарыем арган1зацыйнага 
праектавання, умение эфектыуна выкарыстоуваць яго у вырашэнш навуковых i 
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прафес1йных задач; здольнасць самастойна i творча выконваць складаныя 
нестандартныя заданы! у рамках вучэбнай праграмы; поунае засваенне зместу 
асноунай i дадатковай л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай 
дысцыпл1ны; умение арыентавацца у сутнасц! асноуных тэорый i юрункау 
арган1зацыйнага праектавання i анал1заваць ix; актыуная самастойная праца на 
ceMinapcKix занятках, с1стэматычны удзел у групавых абмеркаваннях, высок! 
узровень выканання заданняу. 

8 (восем) балау: 
С1стэматызаваныя, глыбок1я i поуныя веды па ycix пастауленых пытаннях 

у аб'ёме вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай тэрм1налоп1, п1сьменнае 
i лапчнае выкладанне матэрыялу, умение раб1ць абгрунтаваиыя высновы i 
абагульненн!; валоданне 1нструментарыем арган1зацыйнага праектавання, 
умение выкарыстоуваць яго у вырашэни! навуковых i прафес1йных задач; 
здольнасць самастойна выконваць складаныя заданн! у рамках вучэбнай 
праграмы; засваенне зместу асноунай i дадатковай л1таратуры, рэкамендаванай 
вучэбнай праграмай дысцыпл1ны; умение арыентавацца у сутнасщ асно^^ых 
тэорый i юрункау арган1зацыйнага праектавання i аиал1заваць ix; актыуная 
самастойная праца на сем1нарсюх занятках, с1стэматычны удзел у групавых 
абмеркаваннях, высок! узровень выканання заданняу . 

7 (сем) балау: 
С1стэматызаваныя, глыбоюя i поуныя веды па ycix раздзелах вучэбнай 

праграмы; выкарыстанне навуковай тэрм!налоп!, п!сьменнае, лапчнае 
выкладанне матэрыялу, умение раб!ць абгрунтаваиыя высновы 1 абагульнени1; 
валоданне 1нструментарыем аргаи1зацыйнага праектавання, умение 
выкарыстоуваць яго у пастаноуцы i вырашэнн! навуковых i прафес1йиых задач; 
свабодиае выкананне тыпавых заданняу у рамках вучэбнай праграмы; 
засваенне зместу асноунай i дадатковай л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай 
праграмай дысцыпл1иы; умение арыентавацца у сутнасщ асноуных тэорый i 
к1рункау дакментазнауства i даваць iu аиал1тычиую ацэнку; актыуная 
самастойная праца на ceMinapcKix занятках, удзел у групавых абмеркаваннях, 
высок! узровень выканання заданняу. 

6 (шэсць) балау: 
Дастаткова поуныя i с!стэматызаваныя веды у аб'ёме вучэбнай праграмы; 

выкарыстанне неабходнай навуковай i спецыяльнай тэрм1налоп1, п1сьменнае i 
лапчнае выкладанне матэрыялу, умение абагульияць i раб1ць абгрунтаваиыя 
высновы; валоданне 1иструментарыем арган1зацыйнага праектавання, умение 
яго выкарыстоуваць пры вырашэии! вучэбных i прафес1йиых задач; здольнасць 
самастойна выконваць тыпавыя заданн! у рамках вучэбнай праграмы; засваенне 
зместу асноунай л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпл1иы; 
умение арыентавацца у сутнасщ базавых тэорый i к1рункау арган1зацыйнага 
праектавання i даваць ш параунальную ацэнку; самастойная праца на 
сем1иасрк1х занятках, перыядычны удзел у групавых абмеркаваннях, 
дастатковы узровень выканання заданняу. 



11 

5 (пяць) балау: 
Дастатковыя веды у аб'ёме вучэбнай праграмы; выкарыстанне навуковай 

тэрм1налоп1, п1сьменнае i лапчнае выкладанне матэрыялу, умение раб1ць 
высновы; валоданне 1нструментарыем i матэрыялам арган1зацыйнага 
праектавання, умение яго выкарыстоуваць у вырашэин! вучэбных i 
прафес1йиых задач; здольиасць самастойиа выконваць тыпавыя заданн! у 
рамках вучэбнай праграмы; засваенне зместу асноунай л1таратуры, 
рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпл1ны; умение арыентавацца у 
сутнасц! базавых тэорый i юруикау арган1зацыйиага праектавання i даваць ш 
пара^шальную ацэнку; умение самастойиа працаваць на сем1нарсюх занятках, 
фрагментарны удзел у групавых абмеркаваннях, здавальияючы узровень 
выканання задаиняу. 

4 (чатыры) балы - зал1чаиа: 
Дастатковы аб'ём ведау у рамках аргаи1зацыйнага праектавання; 

засваенне зместу асноунай л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай 
дысцыпл1ны; выкарыстанне навуковай тэрм1налоп1, лапчнае выкладанне 
матэрыялу, умение раб1ць высновы без 1стотных памылак; валоданне 
1нструментарыем i матэрыялам арган1зацыйиага праектавання, умение яго 
выкарыстоуваць пры выкананн! тыпавых задаиняу; умение выконваць тыпавью 
заданн! пад к1раун1цтвам выкладчыка; умение арыентавацца у сутнасщ 
acHOj^bix тэорый i к1рункау арган1зацыйнага праектавання i даваць 1м ацэнку; 
здавальияючы узровень выканання задаиняу. 

3 (тры) балы - незал1чана: 
Недастаткова поуны аб'ём ведау у рамках аргаи1зацыйиага праектавання; 

ведание зместу частк! асноунай л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай 
праграмай дысцыпл1ны; выкарыстанне навуковай тэрм1налоп1, выкладанне 
матэрыялу 3 icTOTHbiMi фактычным! i лаг1чным1 памылкам!; слабое валоданне 
1иструмеитарыем i матэрыялам арган1зацыйнага праектавання; ияз^енне 
выконваць тыпавыя заданн!; няуменне арыентавацца у сутнасц! асиоуных 
тэорый i юрункау аргаи1зацыйиага праектавання дысцыпл1ны; пас1унасць на 
ceMiHapcKix занятках, н1зк1 узровень культуры выканання i афармлення 
задаиняу. 

2 (два) балы - иезал1чана: 
Фрагментарныя веды у рамках арган1зацыйнага праектавання; веды 

зместу асобнай л1таратуры, рэкамендаванай вучэбнай праграмай дысцыпл1ны; 
ияумеиие выкарыстаць навуковую тэрм1иалопю аргаи1зацыйнага праектавання, 
иаяунасць у адказе грубых лаг1чных i фактычных памылак; пас1унасць на 
сем1нарсюх занятках; н1зю узровень культуры выканання i афармлення 
задаиняу. 

1 (адз1н) бал - незал1чана: 
Адсутиасць ведау i кампетэнцый у рамках адукацыйнага стандарту щ 

адмова ад адказу. 
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ПЕРАЛ1К РЭКАМЕНДАВАНЫХ СРОДКАУ ДЫЯГНОСТЫК1 

Асноуным сродкам дыягностыю засваення ведау i авалодання 
неабходным! умениям! i навыкам! па дысцыпл1не "Арган1зацыйнае 
праектаванне" з'яуляецца праверка заданняу разнастайнага тыпу 
(рэпрадуктыуных, рэканструктыуных, варыяты^щых), што выконваюцца у 
рамках гадз1н, як1я адводзяцца на сем1нарск1я (практычнью) занятк!, 
кантрольныя работы, камп'ютэрнае тэсц1раванне. Рэкамендуецца 
выкарыстоуваць i электроннае партфол1о студэнта як сродак разв1цця творчай 
актыунасц! i аб'ектыунай ацэнк! дзейнасц! студэнта. 

Для дыягностыю могуць выкарыстоувацца кансультацыя, сумоуе, 
п1сьмовая праца (рэферат, эсэ), франтальны апытанне на лекцыях i 1ншыя 
формы кантролю. 




