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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАШСКА 

Тыпавая вучэбная праграма новага пакалення па вучэбнай 
дысцыпл1не «Беларуская мова (прафес1йная лекс1ка)» прызначана для 
ажыццяулення на першай ступен! вышэйшай адукацьп у межах цыкла 
сацыяльна-гуман1тарных дысцыплш. Яе характэрным! рысам! 
з'яуляюцца: абноулены змест, акцэнтаванне на кампетэнтнасным па-
дыходзе да навучання, значнае узмацненне рол! i месца самастойнай 
працы студэнтау, выкарыстанне сучасных 1навацыйных педагапчных 
тэхналог1й, У межах супрацоунщтва выкладчыка i студэнта праграма 
выступае своеасабл1вым арыенц1рам у працэсе набыцця ведау, разнас-
тайнай 1нфармацьп; атрымання практыка-арыентаваных i жыццядзей-
насных уменняу. 

Вучэбная праграма дысцыпл1ны «Беларуская мова 
(прафес1йная лекс1ка)» распрацавана у адпаведнасщ з так1м1 
нарматыуным! i метадычным! дакументам!, як: 

• Макет образовательного стандарта высшего образования 
первой ступени (зацверджаны загадам М1н1стэрства адукацьп 
Рэспублш Беларусь ад 13.06.2006 г. № 374); 

• Образовательный стандарт «Высшее образование. Первая 
ступень. Цикл социально-гуманитарных дисциплин» (зацверджаны i 
уведзены у дзеянне пастановай Мш1стэрства адукацьп Рэспубл1к1 Бе-
ларусь ад 01.09.2006 г. № 89); 

• Изменение № 1 к РД РБ 02100.5227-2006 (зацверджана i 
уведзена у дзеянне пастановай М1н1стэрства адукацьп Рэспубл1к1 Бе-
ларусь ад 18.01.2008 г. № 3); 

• Макет типовой учебной программы дисциплины социально-
гуманитарного цикла высшего образования первой ступени (Методи-
ческие рекомендации для разработчиков типовых учебных программ, 
М1н1стэрства адукацьп Рэспублш Беларусь, 2007 г.); 

• Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных 
программ для первой ступени высшего образования (зацверджаны 
Мш1стэрствам адукацьп Рэспублш! Беларусь 28.12.2007 г.). 

У вучэбнай праграме ул1чаны патрабаванн! адукацыйнага стан-
дарта па цыклу сацыяльна-гуман1тарных дысцьшл1н. 



1. Агульныя патрабаванн! да фарм1равання 
сацыяльна-асобасных кампетэнцый выпускн1ка 

Асноуным! мэтам! сацыяльна-гуман1тарнай падрыхтоук! 
студэнтау у вышэйшай навучальнай установе з'яуляюцца 
фарм1раванне i разв1ццё сацыяльна-асобасных кампетэнцый, заснава-
ных на гуман1тарных ведах, эмацыянальна-вартасным i сацыяльна-
творчым вопыце, што забяспечваюць вырашэнне i выкананне 
грамадзянск1х, сацыяльна-прафес1йных, асобасных задач i функцый. 

Сфарм1раванасць у выпускн1ка сацыяльна-асобасных кампетэн-
цый садзейн1чае разв1ццю сацыяльна-прафес1йнай кампетэнтнасц! як 
1нтэграванага вынку адукацьп у ВНУ. 

Агульныя патрабаванн! да фарм1равання сацыяльна-асобасных 
кампетэнцый выпускн1ка вызначаюцца наступным! прынцыпам!: 

1) прынцыпам гумашзацьи як прыярытэтным прынцыпам 
адукацьп, што забяспечвае асобасна-арыентаваны характар адукацый-
нага працэса i творчую самарэал1зацыю выпускн1ка; 

2) прынцыпам фундаментал1зацьп, яю садзейн1чае арыентацьп 
зместу дысцыпл1н сацыяльна-гуман1тарнага цыкла на выяуленне сут-
насных асноу i сувязей пам1ж разнастайным! працэсам! акаляючага 
свету, прыродазна5^а-навуковым1 i гуман1тарным1 ведам!; , 

3) прынцыпам кампетэнтнаснага падыходу, як1 вызначае 
с1стэму патрабаванняу да арган1зацьп адукацыйнага працэсу, 
нак1раваных на узмацненне яго практычнай арыентаванасц!, павы-
шэнне рол! самастойнай работы студэнтау па вырашэнн! задач i 
С1туацый, мадэл1руючых сацыяльна-прафес1йныя праблемы, i 
фармхраванне у выпускн1коу здольнасц! дзейн1чаць у зменл1вых умо-
вах жыцця; 

4) прынцып сацыяльна-асобаснай падрыхтоую, яш забяспеч-
вае фарм1раванне у студэнтау сацыяльна-асобаснай кампетэнтнасц!, 
заснаванай на адз1нстве атрыманых гуман1тарных ведау i уменняу, 
эмацыянальна-каштоунасных аднос1н i сацыяльна-творчага вопыту з 
ул1кам 1нтарэсау, патрэб i магчымасцей навучэнцау; 

5) прынцып М1ждысцыпл1нарнасщ i 1нтэграцы1 сацыяльна-
гуман1тарнай адукацьп, рэал1зацыя якога забяспечвае цэласнасць паз-
нання гуман1тарных ведау i яго узаемасувязь з сацыяльным кантэкс-
там будучай прафес1йнай дзейнасц! выпускн1ка. 

У адпаведнасц! з вышэйазначаным! мэтам! i прынцыпам! сацы-
яльна-гуман1тарнай падрыхтоую выпускн1к вышэйшай навучальнай ус-
тановы пры падрыхто5щы па адукацыйнай праграме пер-



шай ступен! (спецыял1ст) пав1нен набыць наступныя сацыяльна-
асобасныя кампетэнцьп: 

• кампетэнцьп культурна-вартаснай i асобаснай арыентацьп; 
• кампетэнцьп грамадзянскасц! i патрыятызму; 
• кампетэнцьп сацыяльнага узаемадзеяння; 
• кампетэнцьп камун1кацьп; 
• кампетэнцьп зберажэння здароуя; 
• кампетэнцьп самаудасканалення. 
Выпускн1к у працэсе сацыяльна-гуман1тарнай падрыхтоук! 

пав1нен разв1ць i удасканал1ць наступныя метапрадметныя 
кампетэнцьп: 

• валоданне метадам! с1стэмнага i параунальнага анал1зу; 
• сфарм1раванасць крытычнага мыслення; 
• умение працаваць у камандзе; 
• валоданне навыкам! праектавання i прагназавання; 
• сфарм1раванасць асобасных якасцей: самастойнасць, адказ-

насць, арган1заванасць, мэтанаюраванасць, а таксама матывацыйна-
каштоунасная арыентацыя; 

• умение вучыцца, пастаянна павышаць квал1ф1кацыю. 

2. Мэты i заданы дысцыпл1ны 
«Беларуская мова (прафесшная лекс1ка)» 

Беларуская мова (прафеайная лекс1ка) - дысцыпл1на, якая 
дапамагае студэнтам далучыцца да багаццяу нацыяиальиай культуры, 
сфарм1раваць камун1катыуна разв1тую асобу, здольную наладжваць 
знос1иы на роднай мове у прафесшнай сферы, перакладаць i рэферы-
раваць прафес1йна арыентаваныя i навуковыя тэксты, весц! дзелавую 
дакумеитацыю, выступаць з навуковым! паведамленням! i публ1чным1 
прамовам! i inni. 

Праграма курса «Беларуская мова (прафес1йиая лекс1ка)» 
иак1раваиа на засваенне i прафес1йнае прымяненне беларускай наву-
ковай тэрм1налог11, выпрацоуку у студэнтау уменияу правшьна 
успрымаць любую 1нфармацыю на беларускай мове, а таксама дак-
ладна i асэнсавана выказваць любую думку, спрыяць павышэнию гра-
мадскага прэстыжу беларускай л1таратурнай мовы як мовы тытульнай 
иацьп у Рэспубл!цы Беларусь. 

Асноуныя мэты выкладання дысцыплшы: 
• выпрацаваць i замацаваць практычныя уменн! i навык! гра-

матнага карыстання вуснай i п1сьмовай мовай; 



• развщь моуна-эстэтычны густ студэнтау, звязаны з чысц1нёй 
i правшьнасцю мовы; 

• пашыраць i узбагачаць прафес1йны лекс1чны запас будучых 
спецыял1стау, выпрацаваць умение практычнага карыстання 
тэрм1налог1яй i прафес1йнай лекс1кай па абранай спецыяльнасц!; 

• фарм1раваць устаноук! на практычнае укараненне атрыма-
ных студэнтам! ведау у ix прафес1йнай дзейнасщ i 1ншых сферах са-
цыяльнай актыунасц!; 

• выхоуваць любоу i навагу да мастацкага слова, духоунай i 
1нтэлектуальнай спадчыны беларускага народа, пачуццё нацыяналь-
най самапавап i самащэнтыфкацьп, {мкнення да далейшага 
узбагачэння беларускай мовы. 

Заданы вывучэння дысцыпл1ны: 
• сфарм1раваць у студэнтау разумение неабходнасщ ведаць i 

карыстацца беларускай мовай у прафес1йнай дзейнасщ; 
• даць студэнтам неабходную с1стэму ведау аб лекс1чным 

складзе, тэрм1налог11 i мауленчай культуры; 
• дапамагчы студэнтам усвядом1ць месца беларускай мовы у 

разв1цц1 культуры i у духоуным адраджэнньнацьи; 
• садзейн1чаць падрыхтоуцы высокаадукаваных, творчых i 

крытычна думаючых спецыял1стау, здольных вырашаць складаныя 
моуна-сацыяльныя праблемы бытавання беларускай мовы ва умовах 
дзяржаунага бш1нгв1зму. 

У вын1ку вывучэння дысцыпл1ны студэнт павшен: 
ведаць: 
• ролю мовы i маулення у працэсе сацыяльных знос1н; 
• функцьп беларускай мовы як асноватворнага кампанента на-

цыянальнай культуры; 
• месца i ролю беларускай мовы у славянскай i еурапейскай 

супольнасц! народау i моу; 
• с1стэму лекс1чных, граматычных i стыл1стычных сродкау бе-

ларускай мовы; 
• поуны набор прафесшнай лекс1к1; 
• тэрм1налаг1чныя слоун1ю i даведн1к1 па адпаведных сферах 

навукова-прафес1йнай дзейнасщ; 
умець: 
• граматна карыстацца вуснай i п1сьмовай мовай; 
• адэкватна успрымаць прафес1йныя тэксты i навуковую 

гал1новую 1нфармацыю; 



• перакладаць, анатаваць i рэферыраваць прафесшна арыента-
ваныя тэксты; 

• складаць i весц! на беларускай мове дзелавую дакумента-
цыю, рыхтаваць навуковыя i публ1чныя выступленн! i г,д.; 

• выконваць тэсты i тэставыя заданы!, яюя садзейн1чаюць за-
мацаванню вучэбнага матэрыялу. 

3. Структура зместу вучэбнай дысцыпл1ны 

Вывучэнне дысцыпл1ны «Беларуская мова (прафес1йная 
лекс1ка)» разл1чана на 50 вучэбных гадз1н, з як1х 34 - аудыторныя; 
прыкладнае размеркаванне па в1дах заняткау уключае 6 лекцыйных i 
28 практычных (сем1нарсюх) гадзш. 

У аснову структурыравання зместу вучэбнага матэрыялу дадзе-
най дысцыпл1ны пакладзены прынцып модульнага падыходу, як1 пра-
дугледжвае падзел вучэбнага матэрыялу на адносна самастойныя 
модул! (тэмы). 

Па кожнаму вучэбнаму модулю (тэме), у адпаведнасц! з яго 
мэтам! i задачам! па фарм1раванню i разв1ццю у студэнтау канкрэтных 
кампетэнцый, выкладчыкам (кафедрай) праектуюцца i рэал1зуюцца 
канкрэтныя педагапчныя тэхналог!!. 

3 л1ку найбольш перспектыуных i эфектыуных сучасных 
1навацыйных адукацыйных с1стэм i тэхналог1й неабходна выдзел1ць: 
вучэбна-метадычныя комплексы, варыятыуныя мадэл! юруемай сама-
стойнай работы студэнтау, блочна-модульныя, модульна-рэйтынгавыя 
i крэдытныя с1стэмы, шфармацыйныя тэхналог!!, методыю актыунага 
навучання. 

Структура зместу вучэбнай дысцыплшы уключае уводзшы i ву-
чэбныя тэмы (модул!). У аснову структуры тыпавой праграмы «Бела-
руская мова (прафесшная лекс1ка)» пакладзены модуль, яю уяуляе 
с1нтэзаваную i цэласную дыдактычную адз1нку працэсу навучання i 
зместу, што мае адносна закончаны характар. 

4. Метады навучання 

Сярод найбольш эфектыуных педагаг1чных методык i 
тэхналог!й, што садзейн1чаюць уключэнню студэнтау у пошук i 
к1раванне ведам!, атрымання вопыту самастойнага вырашэння разнас-
тайных задач, неабходна выдзелщь: 

• тэхналог!! праблемна-модульнага навучання; 
• тэхналог1ю вучэбна-даследчай дзейнасщ; 



• праектныя тэхналог!!; 
• камун1катыуныя тэхналог!! (дыскус1я, прэс-канферэнцыя, 

мазгавы штурм, вучэбныя дэбаты i шш.); 
• метад кейсау (анал1з с1туацьп); 
• гульнявыя тэхналог!!, у межах яюх студэнты удзельн1чаюць 

у дзелавых, ролевых, 1м1тацыйных i шшых гульнях. 
Для к1равання вучэбным працэсам i арган1зацьи кантрольна-

ацэначнай дзейнасц! педагогам рэкамендуецца выкарыстоуваць рэй-
тынгавыя, крэдытна-модульныя с1стэмы ацэню вучэбнай i навукова-
даследчай дзейнасщ студэнтау, варыятыуныя мадэл! к1руемай сама-
стойнай работы, вучэбна-метадычныя комплексы. 

3 мэтай фарм1равання сучасных сацыяльна-асобасных i сацы-
яльна-прафес1йных кампетэнцый выпускнка ВНУ у практыку правяд-
зення ceMinapcKix i практычных заняткау мэтазгодна укараняць 
методык! актыунага навучання i дыскус1йныя формы. 

5. Арган1зацыя самастойнай работы студэнтау 

Самастойная работа студэнтау арган1зуецца дэканатам!, 
кафедрам!, выкладчыкам! ВНУ у адпаведнасц! з Палажэннем аб са-
мастойнай працы студэнтау, якое рыхтуецца вышэйшай навучальнай 
установай. 

Кампетэнтнасны падыход прадугледжвае 1стотнае узмацненне 
практычнай арыентаванасц! адукацыйнага працэса i рол! юруемай 
самастойнай дзейнасц! студэнтау па вырашэнн! задач i с1туацый, што 
1м1туюць сацыяльна-асобасныя i сацыяльна-прафес1йныя праблемы. 

К1руемая самастойная работа студэнтау прадугледжвае выка-
нанне кантрольных работ, падрыхтоуку вусных паведамленняу i 
п1сьмовых рэфератау па вызначанай тэматыцы, знаёмства з навуко-
вай, навукова-папулярнай, хрэстаматыйнай л1таратурай, рэферыра-
ванне i анатаванне прафес1йна арыентаваных тэкстау i inni. 
(гл. дадатак). 

6. Дыягностыка сацыяльна-асобасных 
кампетэнцый студэнта 

Адукацыйным стандартам вышэйшай адукацы! першай ступен! 
сацыяльна-гуман1тарных дысцыпл1н вызначаецца наступная працэду-
ра дыягностык! сацыяльна-асобасных кампетэнцый студэнта: 



1. Патрабаванш да ажыццяулення дыягностыкк 
• вызначэнне аб'екта дыягностыю; 
• выяуленне факта вучэбных дасягненняу студэнта пры дапа-

мозе крытэрыяльна-арыентаваных тэетау i 1ншых сродкау 
дыягностык!; 

• змяненне ступен! адпаведнасц! вучэбных дасягненняу сту-
дэнта патрабаванням стандарта; 

• ацэнка вын1кау выяулення i вымярэння адпаведнасц! вучэбных 
дасягненняу студэнта патрабаванням стандарта (па шкале адзнак). 

2. Шкала адзнак: 
• ацэнка вучэбных дасягненняу студэнта на экзаменах па дыс-

цыпл1нах сацыяльна-гуман1тарнага цыкла праводз1цца па дзесяц!-
бальнай шкале (1, 2...9, 10); 

• ацэнка вучэбных дасягненняу студэнтау, якая вызначаецца 
паэтапна па канкрэтных модулях вучэбнай дысцыпл1ны i ажыццяу-, 
ляецца кафедрай у адпаведнасщ з выбранай ВНУ шкалой адзнак. 

3. Крытэры! адзнак. Для ацэнк! вучэбных дасягненняу студэнтау 
прымяняюцца крытэры!, зацверджаныя Мш1стэрствам адукацы! 
Рэспубл1к1 Беларусь. 

4. Дыягнастычны шструментарый. Для дыягностык! кампетэн-
цый, выяулення вучэбных дасягненняу студэнтау на прамежкавым i 
вын1ковым этапах (зал1к, экзамен) рэкамендуецца выкарыстоуваць тэсты 
i тэставыя заданн!, рознаузроуневыя кантрольныя заданн! (у тым л1ку не 
менш дзвюх кантрольных работ); зал1к; экзамен. 



ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
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Уводз1ны у дысцыпл1ну «Беларуская мова 
(прафес1йная лексша)» 1 1 

Беларуская мова i яе месца у с1стэме 
агульначалавечых i нацыянальных 
каштоунасцей 

1 2 3 

Лекс1чная с1стэма беларускай мовы 2 4 6 
Функцыянаванне беларускай мовы ва 
5^овах бш1нгв1зму 2 2 4 

Функцыянальныя стыл! маулення 2 2 
Навуковы стыль 6 6 
Аф1цыйна-справавы стыль 6 6 
Культура прафес1йнага маулення 6 6 
Усяго 50 6 28 34 


