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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 

«Методыка выкладання спецдысцыплін» уваходзіць у склад 
дысцыплін псіхолага-педагагічнай накіраванасці і абагульняе 
атрыманыя студэнтамі тэарэтычныя веды, надаючы ім прак-
тычную накіраванасць. З яе дапамогай студэнты рыхтуюцца да 
праходжання педагагічнай практыкі і ў далейшым – да іх дзей-
насці ў якасці выкладчыкаў спецыяльных дысцыплін у галіне 
мастацтва. Дыяпазон прафесійных функцый студэнтаў даволі 
шырокі: рэжысёры, стваральнікі, выканаўцы, даследчыкі, вы-
кладчыкі, нарэшце, прапагандысты розных відаў мастацкай 
культуры. У межах кожнай з адзначаных функцый прысутнічае 
асветніцкі аспект. Такім чынам, дысцыпліна выступае аднача-
сова як мэта і сродак выхавання, адукацыі і прафесійнага ста-
наўлення студэнтаў. 
Трэба адзначыць, што ў сучаснай сацыякультурнай прасто-

ры педагагічная дзейнасць у сферы мастацкай адукацыі і эстэ-
тычнага выхавання ажыццяўляецца не толькі ў працэсе акадэ-
мічнай вучэбна-выхаваўчай работы, але і ў межах адпачын-
кавай дзейнасці, што патрабуе адпаведных форм і метадаў вы-
кладання. 
Дысцыпліна «Методыка выкладання спецдысцыплін» з’яў-

ляецца асноватворным звяном пры падрыхтоўцы высокаква-
ліфікаваных спецыялістаў-выкладчыкаў у сферы абрадава-
святочнай культуры. 
Мэта дысцыпліны – падрыхтоўка студэнта да ажыццяў-

лення прадуктыўнай прафесійнай дзейнасці ў якасці выклад-
чыка спецдысцыплін. 
Задачы: 
– выхаванне гуманістычнай высокапрафесійнай асобы вы-

кладчыка; 
– развіццё ў студэнтаў зацікаўленасці ва ўдасканаленні аса-

бістага педагагічнага майстэрства; 
– фарміраванне ў студэнтаў ведаў аб сучасных дасягненнях  

і актуальных тэндэнцыях у сферы выкладання тэатральных       
і фальклорна-відовішчных спецдысцыплін і ўменняў іх прак-
тычнага выкарыстання; 
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– стварэнне падстаў да ўзнікнення ў студэнтаў навыку пра-
фесійных педагагічных зносін у сферы выкладання спец-
дысцыплін. 
У выніку вывучэння прадмета «Методыка выкладання спец-

дысцыплін» студэнт павінен ведаць: 
– характар уздзеяння творчых заняткаў тэатральна-відовішч-

ным мастацтвам на асобу творцы; 
– спецыфіку выкладання асобных прадметаў, што ўвахо-

дзяць у комплекс спецдысцыплін; 
– педагагічныя прынцыпы і метады вучэбна-выхаваўчай         

і творчай работы з навучэнцамі рознага ўзросту; 
– уклад вядомых дзеячаў тэатральнага мастацтва ў стварэнне 

сучаснай школы навучання сцэнічнаму майстэрству; 
– прынцыпы планавання вучэбна-творчай работы ў розных 

формах навучання. 
Студэнты павінны ўмець: 
– вызначаць неабходны і дастатковы змест, эфектыўную ме-

тодыку вучэбна-творчых заняткаў у залежнасці ад мэт, форм 
навучальнага працэсу і ўзросту навучэнцаў; 

– карыстацца метадамі выяўлення індывідуальна-псіхалагіч-
ных асаблівасцей людзей рознага ўзросту для прадуктыўнага 
ўключэння іх у эстэтычную дзейнасць; 

– кампетэнтна ставіць і вырашаць педагагічныя і выхаваў-
чыя задачы ў адносінах выканаўцаў і гледачоў пры ўвасабленні 
свята. 
У працэсе выкладання дысцыпліны выкарыстоўваюцца на-

ступныя метады: 
– тэхналогія вучэбнай дзейнасці, якая абапіраецца на рацыя-

нальна-лагічныя і асацыятыўна-вобразныя спосабы засваення 
матэрыялу; 

– інтэрактыўныя метады навучання (укараненне атрыманых 
ведаў у прафесійную дзейнасць, наладжванне зваротных сувя-
зей, удасканальванне пазнавальнай і творчай дзейнасці); 

– камунікатыўныя тэхналогіі (дыскусія, мазгавы штурм, ву-
чэбныя дэбаты і іншыя актыўныя формы і метады); 

– гульнёвыя тэхналогіі, у межах якіх студэнты ўдзельні-
чаюць у крэатыўных, імітацыйных, ролевых, дзелавых гульнях 
і інш. 
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Самастойная работа студэнтаў можа быць выканана ў форме 
рэфератаў, эсэ, паведамленняў па прапанаванай тэматыцы. 
Таксама магчыма падрыхтоўка прэзентацый у адпаведнасці з 
тэматыкай вучэбных заняткаў па асобных прадметах. Сама-
стойная работа мае на мэце распрацоўку зместу і методыкі 
заняткаў па асобных спецдысцыплінах, накіраваных на работу 
з навучэнцамі рознага ўзросту, а таксама на планаванне занят-
каў у межах розных форм мастацкай адукацыі: акадэмічных, 
дасугавых, рэкрэацыйных. 
У адпаведнасці з вучэбным планам на вывучэнне курса 

«Методыка выкладання спецдысцыплін» прадугледжана       
106 гадзін, з якіх 54 – аўдыторных (10 гадзін – лекцыі, 44 га-
дзіны – практычныя заняткі). 
Рэкамендаваная форма кантролю – экзамен. 
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ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
 

Колькасць 
аўдыторных гадзін Тэмы 
усяго лекц. практ. 

зан. 
Уводзіны 2 2  
Тэма 1. Спецыфіка свята (абраду). Асаблівасці 
прафесійных патрабаванняў да стваральнікаў у 
гэтым відзе творчасці 

4 2 2 

Тэма 2. Дзеячы тэатральна-відовішчных мас-
тацтваў як аб’ект псіхолага-педагагічнага ана-
лізу і ўздзеяння 

4 2 2 

Тэма 3. Узнікненне і развіццё тэорыі і практыкі 
навучання тэатральнаму мастацтву ў гісторыі 
замежнага і айчыннага тэатра. Нацыянальныя 
традыцыі падрыхтоўкі і правядзення абрадаў, 
свят, тэатралізаваных відовішч 

12 4 8 

Тэма 4. Дзейнасць вядомых тэатральных педа-
гогаў як прыклад педагагічнага майстэрства 6  6 

Тэма 5. Дыягностыка і развіццё здольнасцей да 
творчасці ў галіне тэатральна-відовішчных мас-
тацтваў 

6  6 

Тэма 6. Змест і структура заняткаў тэатральным 
мастацтвам. Планаванне заняткаў 2  2 

Тэма 7. Дыдактычныя асаблівасці выкладання 
асобных тэатральных і абрадава-святочных 
дысцыплін 

2 2  

Тэма 8. Дзейнасць педагога па выхаванні і раз-
віцці асобы ў тэатральным калектыве 8  8 

Тэма 9. Метады і сродкі фарміравання культу-
ры ўспрымання тэатральнага (тэатральна-відо-
вішчнага) мастацтва 

2  2 

Тэма 10. Узроставыя асаблівасці ўспрымання, 
разумення мастацтва і тэатральна-сцэнічнай 
творчасці 

4  4 

Тэма 11. Арганізацыя мастацка-творчых агля-
даў, фестываляў, конкурсаў як педагагічны 
працэс 

2  2 

Тэма 12. Прафесійнае майстэрства выкладчыка 
творчых спецдысцыплін 2  2 

Разам… 54 10 44 
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ЗМЕСТ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
 

Уводзіны 
 

Сувязь курса «Методыка выкладання спецдысцыплін» з 
сацыяльнымі і псіхолага-педагагічнымі дысцыплінамі – гісто-
рыяй, філасофіяй, сацыялогіяй, этыкай, эстэтыкай, псіхалогіяй. 
Месца дысцыпліны ў прафесійным станаўленні рэжысёра. 
Дысцыпліна ў кантэксце вывучэння абрадава-святочнай куль-
туры беларусаў. 
Скіраванасць падрыхтоўкі па дысцыпліне на праходжанне 

педагагічнай практыкі і (у далейшым) на практычнае ўвасаб-
ленне атрыманых ведаў і навыкаў. 

 
Тэма 1. Спецыфіка свята (абраду). 

Асаблівасці прафесійных патрабаванняў 
да стваральнікаў у гэтым відзе творчасці 

 
Поліфанізм, сінтэтычны характар масавага святочна-абрада-

вага відовішча. Прафесійныя патрабаванні да стваральнікаў 
свята; шляхі фарміравання неабходных для прафесіянала якас-
цей. Псіхолага-педагагічныя аспекты ўзаемадзеяння прафесій-
ных і непрафесійных выканаўцаў у працэсе стварэння і правя-
дзення свята. 
Тыпалогія абрадаў і свят, уласцівая сучаснай сацыякультур-

най сітуацыі, і характар прафесійных патрабаванняў да ства-
ральнікаў масавага дзеяння. 
Віды гульнёвай дзейнасці, якія выкарыстоўваюцца ў працэсе 

свят, іх псіхолага-педагагічны сэнс. 
Умовы стварэння творчай групы. Методыка брэйнстормінгу 

як мадэль прадуктыўнай арганізацыі творчай групы і магчыма-
сці яе выкарыстання пры падрыхтоўцы свята. 

 
Тэма 2. Дзеячы тэатральна-відовішчных мастацтваў 
як аб’ект псіхолага-педагагічнага аналізу і ўздзеяння 

 
Асаблівасці тэатральна-відовішчных мастацтваў як віду мас-

тацкай творчасці: сінтэтычны, калектыўны характар творчага 
працэсу; псіхафізічны апарат акцёра – асноўны «будаўнічы ма-
тэрыял» для стварэння вобраза; публічнасць творчага працэсу 
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– мастацтва, што існуе «тут і зараз». Амбівалентнасць уплыву 
гэтых фактараў на асобу дзеяча тэатральнага (тэатральна-
відовішчнага) мастацтва. 
Выхаваўчыя і развіццёвыя магчымасці заняткаў тэатральна-

відовішчнымі відамі мастацкай творчасці. Імідж такіх заняткаў 
у сучасным сацыякультурным кантэксце. 

 
Тэма 3. Узнікненне і развіццё тэорыі і практыкі навучання 
тэатральнаму мастацтву ў гісторыі замежнага і айчыннага 

тэатра. Нацыянальныя традыцыі падрыхтоўкі 
і правядзення абрадаў, свят, тэатралізаваных відовішч 
 
Гістарычная дынаміка дыферэнцыяцыі тэатральных прафе-

сій. Падставы для ўзнікнення спецыяльнага навучання неаб-
ходным для сцэнічных выступленняў уменням. Паняцце пра-
фесіяналізму на розных этапах развіцця тэатральна-відовішч-
ных мастацтваў. 
Станаўленне і развіццё тэатральнай педагогікі за мяжой: да-

сягненні і праблемы ў навучанні розным тэатральным прафесі-
ям. Асаблівасці заходніх і ўсходніх тэатральных школ і выка-
рыстанне іх вопыту ў сучасным тэатральным працэсе. 
Разнастайнасць форм тэатральных вучэбных заняткаў на 

беларускіх землях у часы Рэчы Паспалітай. Уплыў еўрапейскіх 
традыцый тэатральнай адукацыі XVII–XVIII стст. на стварэнне 
расійскай тэатральнай школы. Змест і методыка навучання 
асновам тэатральнага мастацтва ў сістэмах арыстакратычнай і 
прафесійнай адукацыі. 
Савецкая тэатральная школа: дасягненні і праблемы. Ста-

наўленне сістэмы тэатральнай адукацыі ў Беларусі. 
Нацыянальныя традыцыі падрыхтоўкі і правядзення абра-

даў, свят, тэатралізаваных відовішч. Уключэнне падрыхтоўкі 
рэжысёраў абрадаў і свят у сістэму прафесійнай мастацкай 
адукацыі. 

 
Тэма 4. Дзейнасць вядомых тэатральных педагогаў 

як прыклад педагагічнага майстэрства 
 
Гуманістычная скіраванасць педагагічнай дейнасці 

М. С. Шчэпкіна, Я. Б. Вахтангава, М. О. Кнэбель. 
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Прафесійнае майстэрства і педагагічная рэфлексія К. С. Ста-
ніслаўскага, Б. Я. Захавы, І. Э. Коха. Тэатральна-педагагічныя 
ідэі і вопыт Л. А. Сулержыцкага, М. А. Чэхава, В. Э. Меерхоль-
да, У. І. Неміровіча-Данчанкі, А. В. Эфраса, Г. А. Таўстаногава. 
Уплыў тэатральных эксперыментаў Б. Брэхта і Е. Гратоўскага 
на айчынную артпедагогіку. Сучасныя дзеячы тэатральнай пе-
дагогікі М. А. Саснова, В. Фільшцінскі, якія ўвасабляюць новы 
погляд на заканамернасці тэатральна-педагагічнага працэсу. 
Рэжысёрская, педагагічная, арганізацыйная дзейнасць ства-

ральнікаў масавых свят І.Г.Шароева, І.Туманава, беларускіх 
майстроў гэтага творчага напрамку – М.І.Цэйцына, Г.В.Май-
зельса, А.А.Губанава і інш. 
Метадычныя працы сучасных беларускіх тэатральных педа-

гогаў – А.А. Каляды, А.А.Шагідзевіч і інш. 
 

Тэма 5. Дыягностыка і развіццё здольнасцей 
да творчасці ў галіне тэатральна-відовішчных мастацтваў 

 
Структура агульных і спецыяльных здольнасцей чалавека. 

Прафесійныя патрабаванні да эмацыянальных, валявых, інтэ-
лектуальных, крэатыўных якасцей тэатральнага дзеяча. Іх ды-
ферэнцыяцыя ў залежнасці ад творчай прафесіі. 
Узроставая дынаміка праяўлення схільнасцей і здольнасцей 

у сферы тэатральнага мастацтва. 
Прыёмы дыягностыкі здольнасцей да творчасці ў галіне 

тэатральнага мастацтва ў залежнасці ад мэт мастацкай адука-
цыі. 
Паняцце агульных і спецыяльных здольнасцей і іх праяўлен-

не ў кантэксце тэатральных прафесій. Шляхі развіцця агульных 
і спецыяльных здольнасцей у працэсе выкладання спецыяль-
ных дысцыплін. 

 
Тэма 6. Змест і структура заняткаў тэатральным 

мастацтвам. Планаванне заняткаў 
 
Варыятыўнасць зместу заняткаў тэатральным мастацтвам у 

залежнасці ад мэт мастацкай адукацыі: агульнае развіццё, пра-
фесійная арыентацыя, прафесійнае навучанне. 
Варыятыўнасць зместу заняткаў тэатральным мастацтвам у 

залежнасці ад узросту навучэнцаў. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 10 

Структура і змест заняткаў з улікам узаемасувязі вышэйад-
значаных варыянтаў. Прыкладнае планаванне вучэбных і твор-
чых заняткаў у тэатральнай студыі. 

 
Тэма 7. Дыдактычныя асаблівасці выкладання асобных 

тэатральных і абрадава-святочных дысцыплін 
 
Сістэма дыдактычных метадаў і яе функцыянаванне ў кан-

тэксце выкладання асобных тэатральных дысцыплін. 
Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі па асноўных тэатраль-

ных дысцыплінах. Выкарыстанне мемуарнай, навукова-папу-
лярнай, мастацтвазнаўчай, справачна-энцыклапедычнай літара-
туры і інтэрнэт-рэсурсаў у працэсе выкладання спецдысцып-
лін. Асаблівасці работы з крыніцамі інфармацыі пры падрых-
тоўцы абраду (свята) – дыдактычны аспект. 
Формы арганізацыі заняткаў тэатральным мастацтвам: ака-

дэмічныя і дасугавыя, традыцыйныя і ўласцівыя тэатральнай 
педагогіцы. 
Праблема ацэнкі ў сістэме мастацкай адукацыі і шляхі яе 

вырашэння сродкамі тэатральнай педагогікі. 
 

Тэма 8. Дзейнасць педагога па выхаванні 
і развіцці асобы ў тэатральным калектыве 

 
Этапы фарміравання творчага калектыву. Дзейнасць педа-

гога па стварэнні ў калектыве спрыяльных умоў для творчага 
росту і самарэалізацыі асобы. Прыёмы стварэння творчага 
мікраклімату і эмацыянальна камфортнай сітуацыі. Праблемы 
творчага лідарства і міжасобасных канфліктаў, непазбежныя ў 
творчым калектыве. 
Стылі педагагічнага ўзаемадзеяння і іх рэалізацыя ў тэат-

ральнай педагогіцы. Педагагічныя аспекты паняцця «сту-
дыйнасць». 
Выхаваўчыя функцыі рэпертуару. Педагагічныя патрабаван-

ні да рэпертуару як сродку выхавання выканаўцаў і гледачоў. 
Размеркаванне роляў як педагагічная праблема. 
Выяўленне і развіццё творчай індывідуальнасці вучня – ас-

ноўны напрамак дзейнасці тэатральнага педагога. Творчае пра-
гназаванне як праблема артпедагогікі. 
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Тэма 9. Метады і сродкі фарміравання 
культуры ўспрымання тэатральнага 
(тэатральна-відовішчнага) мастацтва 

 
Публічнасць творчага працэсу як унікальная якасць, уласці-

вая тэатральнаму мастацтву. Праблема культуры ўспрымання 
тэатральнага відовішча публікай, што сфарміравалася ў сучас-
най прасторы тэхнагеннай эстэтычнай інфармацыі. Успрыман-
не як сумесная творчасць. 
Мэтазгоднасць педагагічнага курыравання асноўных этапаў 

успрымання: падрыхтоўчага, непасрэднага, замацоўваючага. 
Прыёмы падрыхтоўкі публікі рознага ўзросту да ўспрыман-

ня тэатралізаванага відовішча. Спантаннасць успрымання ма-
савага свята, узнікаючыя ў сувязі з гэтым эстэтычныя і педа-
гагічныя праблемы. Узаемасувязь асветніцкіх і рэкрэацыйных 
элементаў у структуры свята. 
Патрэба ў аналізе пабачанага як крытэтый культуры гледача. 

Прыёмы абмеркавання тэатральнага/тэатралізаванага відовішча 
з гледачамі розных катэгорый. Творчыя заданні як прадуктыў-
ны сродак аналізу ўспрымання эстэтычных каштоўнасцей. 

 
Тэма 10. Узроставыя асаблівасці ўспрымання, 

разумення мастацтва і тэатральна-сцэнічнай творчасці 
 
Асноўныя характарыстыкі якасці ўспрымання гледачамі тэ-

атральнага відовішча: аб’ём і аб’екты ўвагі. Вастрыня ўспры-
мання і асаблівасці ацэнкі асобных элементаў тэатральнай вы-
разнасці, разуменне ўмоўнасці, гумару і інш. Роля аб’ёму і 
якасці эстэтычнага вопыту ў фарміраванні адэкватнага ўспры-
мання. 
Псіхолага-педагагічныя дэтэрмінанты ўзроставых асаблівас-

цей сцэнічнай творчасці. Выкарыстанне сучасных метадаў пра-
вядзення вучэбна-творчых заняткаў з выканаўцамі рознага 
ўзросту. 
Педагагічнае кіраўніцтва творчым узаемадзеяннем выхаван-

цаў у рознаўзроставым калектыве. 
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Тэма 11. Арганізацыя мастацка-творчых аглядаў, 
фестываляў, конкурсаў як педагагічны працэс 

 
Поліфункцыянальнасць творчых форумаў, іх месца ў сучас-

ным культурным жыцці краіны. Фестывалі і конкурсы як сро-
дак папулярызацыі мастацтва і эстэтычнага выхавання публікі. 
Шляхі павышэння прафесійнага ўзроўню ўдзельнікаў твор-

чых спаборніцтваў. Сродкі стымулявання ўдзельнікаў да пра-
цягу і ўдасканалення творчай дзейнасці. 
Мастацка-творчыя агляды, фестывалі, конкурсы як падстава 

да стварэння прасторы прафесійных зносін. 
 

Тэма 12. Прафесійнае майстэрства 
выкладчыка творчых спецдысцыплін 

 
Мэта, задачы, функцыі выкладчыка спецдысцыплін і іх ад-

розненне ад аналагічных аспектаў творчай дзейнасці рэжысёра. 
Педагагічнае майстэрства выкладчыка спецдысцыплін: 
– гуманістычная скіраванасць дзейнасці тэатральнага педагога; 
– валоданне тэарэтычнымі і практычнымі ведамі, уменнямі   

і навыкамі; 
– педагагічныя здольнасці выкладчыка-майстра; 
– валоданне сучаснымі тэхналогіямі выкладчыцкай і выха-

ваўчай дзейнасці. 
Шляхі фарміравання і ўдасканалення педагагічнага майстэр-

ства выкладчыкаў спецдысцыплін. 
Навукова-даследчая работа як умова павышэння агульнага 

ўзроўню педагагічнага майстэрства выкладчыкаў спецдыс-
цыплін. 
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Крытэрыі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці 
 
Ацэнка 
ў балах Паказчыкі ацэнкі 

1 
(адзін) 

Распазнаванне асобных аб’ектаў вывучэння з вучэбнага ма-
тэрыялу, прад’яўленых у гатовым выглядзе: фактаў, тэр-
мінаў, псіхолага-педагагічных з’яў і інш. 

2 
(два) 

Адрозненне аб’ектаў вывучэння, прад’яўленых у гатовым 
выглядзе; разуменне адрозненняў паміж асобнымі з’явамі, 
працэсамі, уласцівасцямі 

3 
(тры) 

Узнаўленне часткі праграмнага матэрыялу: фрагментарны 
пераказ і пералік аб’ектаў вывучэння без разумення сут-
насці з’яў 

4 
(чатыры) 

Недастаткова асэнсаванае прыпамінанне большай часткі 
праграмнага матэрыялу: апісанне аб’ектаў вывучэння з эле-
ментамі тлумачэння, што раскрываюць структурныя сувязі і 
адносіны паміж псіхалагічнымі ці педагагічнымі з’явамі 
(паасобку). Наяўнасць адзінкавых істотных памылак 

5 
(пяць) 

Асэнсаванае прыпамінанне большай часткі праграмнага 
вучэбнага матэрыялу: апісанне аб’ектаў вывучэння з тлума-
чэннем структурных сувязей і зносін паміж псіхалагічнымі 
ці педагагічнымі з’явамі (паасобку). Наяўнасць нязначных 
памылак 

6 
(шэсць) 

Поўнае веданне і асэнсаваны пераказ усяго праграмнага 
матэрыялу. Валоданне праграмным вучэбным матэрыялам 
у знаёмай сітуацыі: прывядзенне прыкладаў з практыкі, вы-
кананне практыкаванняў, задач і заданняў па ўзору 

7 
(сем) 

Поўнае, трывалае, грунтоўнае веданне і пераказ праграмна-
га матэрыялу. Разгорнутае апісанне і тлумачэнне псіхала-
гічных ці педагагічных з’яў, працэсаў і ўласцівасцей па-
асобку і ў простых выпадках узаемасувязей; раскрыццё іх 
сутнасці, абгрунтаванне і доказ без выкарыстання прыкла-
даў з творчай практыкі, фармуляванне высноў. Недастатко-
ва самастойнае выкананне заданняў для самастойнай рабо-
ты студэнтаў. Наяўнасць адзінкавых нязначных памылак 

8 
(восем) 

Поўнае, трывалае, грунтоўнае веданне і пераказ праграмна-
га матэрыялу. Асэнсаванае карыстанне праграмным вучэб-
ным матэрыялам у знаёмай сітуацыі. Разгорнутае апісанне і 
тлумачэнне аб’ектаў вывучэння, раскрыццё іх псіхолага-
педагагічнай і метадычнай сутнасці, абгрунтаванне і доказ, 
падтрыманыя аргументамі і фактамі; фармуляванне высноў. 
Няўпэўненае вызначэнне сувязей паміж псіхолага-педага-
гічнымі навукамі і творчай практыкай. Самастойнае і свое-
часовае выкананне заданняў. Наяўнасць адзінкавых нязнач-
ных памылак 
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9 
(дзевяць) 

Поўнае, трывалае, грунтоўнае, сістэмнае веданне праграм-
нага вучэбнага матэрыялу і пераканальны яго пераказ. Ка-
рыстанне праграмным вучэбным матэрыялам у часткова 
змененай сітуацыі: прымяненне вучэбнага матэрыялу як на 
аснове вядомых правіл, прадпісанняў, так і пошук новых 
ведаў, спосабаў вырашэння пастаўленых задач; вылучэнне 
навуковых меркаванняў і гіпотэз, вылучэнне задач навуко-
вага пазнання, наяўнасць дзеянняў і аперацый творчага 
характару для выканання заданняў. Доказнае вызначэнне 
сувязей паміж псіхолага-педагагічнымі навукамі і мастацка-
творчай практыкай 

10 
(дзесяць) 

Свабоднае карыстанне праграмным вучэбным матэрыялам. 
Прымяненне ведаў і ўменняў у незнаёмай сітуацыі: сама-
стойнае апісанне, тлумачэнне псіхолага-педагагічных з’яў 
(паасобку і ва ўзаемасувязі). Фармуляванне правіл, падыхо-
даў, кірункаў сучасных псіхолага-педагагічных навук; пабу-
дова алгарытмаў для выканання заданняў, абгрунтаванне 
магчымых спосабаў вырашэння прафесійных псіхолага-
педагагічных праблем. Выкананне творчых і даследчых 
работ і заданняў 
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