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ПАЛАЖЭННЕ  

аб практыцы навучэнцаў, якія засвойваюць адукацыйныя праграмы 

сярэдняй спецыяльнай адукацыі ва ўстанове адукацыі “Лідскі 

дзяржаўны музычны каледж”. 

 

 Распрацавала: Пушкіна Г.Б. – кіраўнік практыкі УА “Лідскі 

дзяржаўны музычны каледж”. 

Разгледжана  Саветам каледжа і рэкамендавана да зацвярджэння 

(пратакол №2 ад 29.06.2018 г.) 

 

1. Агульныя палажэнні. 

 

1.1.Дадзенае Палажэнне вызначае парадак арганізацыі і 

ажыццяўлення практыкі  навучэнцаў, якія засвайваюць адукацыйныя 

праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі. Палажэнне распрацавана ў 

адпаведнасці з: 

– Кодэксам РБ аб адукацыі ад 13.01.2011г. №243-3 

–“Положением о практике учащихся, курсантов, осваивающих 

содержании образовательных программ среднего специального 

образования” ад 11.07.2011г. №941,  

–“Методическими указаниями по организации профессиональной 

практики учащихся учреждений ССО в сфере культуры” ад 01.12.2003г., 

–Статута УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” 26.06.2018г.  

№ 500026285 

1.2.Мэтай практыкі з’яўляецца комплекснае засваенне 

навучэнцамі ўсіх відаў прафесійнай дзейнасці, фарміраванне 

практычных навыкаў па абранай спецыяльнасці. 

1.3. Асноўнымі задачамі практыкі з’яўляюцца: фарміраванне ў 

навучэнцаў практычных навыкаў; набыцце і замацаванне прафесійных 

уменняў па абранай спецыяльнасці; замацаванне і ўдасканаленне ведаў, 

якія атрыманы навучэнцамі ў працэсе тэарэтычнага навучання; развіццё 

агульных і прафесійных кампетэнцый; адаптацыя да рэальных умоў 

дзейнасці сучасных устаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі, 

сярэдніх школ і іншых арганізацый. 



 1.4. Практыка арганізуецца на падставе дагавароў з установамі 

адукацыі, або іншымі арганізацыямі Рэспублікі Беларусь незалежна ад 

форм уласнасці і падпарадкаванасці, калі яны адпавядаюць профілю 

падрыхтоўкі спецыялістаў. Дагавор заключаецца не пазней, чым за 

месяц да пачатку практыкі. Пры адсутнасці дагавора, навучэнцы 

накіроўваюцца ў Цэнтр практыкі каледжа.  

1.5. Працягласць практыкі вызначаецца вучэбным планам 

ўстановы адукацыі па спецыяльнасцях (напрамках спецыяльнасці). 

Тэрміны правядзення практыкі вызначаюцца графікам вучэбнага 

працэсу. Вучэбная і творчая практыкі ажыццяўляюцца адначасова з 

вучэбнымі тэарэтычнымі заняткамі. 

1.6. Асноўнымі відамі практыкі з’яўляюцца: 

- вучэбная практыка (педагагічная, лектарская) 

- вытворчая (творчая)  практыка (работа з творчым калектывам, 

выканальніцкая, канцэртмайстарская, педагагічная - для спецыяльнасці 

2-2104 31 Музыказнаўства). 

1.7. Праграма практыкі з’яўляецца часткай адукацыйнай праграмы 

сярэдняй спецыяльнай адукацыі. У адпаведнасці з вучэбным планам 

установа адукацыі рэалізуе адукацыйныя праграмы па педагагічнай 

практыцы, практыцы работы з творчым калектывам, выканальніцкай 

практыцы, лектарскай практыцы, канцэртмайстарскай практыцы. Змест 

праграмы практыкі па адпаведным накірункам спецыяльнасцей 

распрацоўваюцца на цыклавых камісіях з улікам патрабаванняў 

адукацыйных стандартаў і тыпавых вучэбных планаў.  

1.8. Структура і базы  практыкі па спецыяльнасцях: 

 

 

Від практыкі Базы практыкі Працягласць Тэрмін 

 

2- 16 01 02 “Дырыжыраванне” (па напрамках) 

 

Педагагічная практыка СШ горада 

Цэнтр практыкі, 

ДМШМ, ДШМ 

IV - VІІІ 

семестры 

144 гадзін 

Выканальніцкая 

практыка 

Лідскі дзяржаўны 

музычны каледж 

ІІІ – VІІІ 

семестры 

72 гадзіны 

Работа з творчым 

калектывам 

Цэнтр практыкі, 

ДМШМ,ДШМ, 

СШ горада 

 

V – VІІІ 

семестры 

72 гадзіны  



 

2 - 16 01 31 01 “Інструментальнае выканальніцтва” (па напрамках)  

“Інструментальнае выканальніцтва”( Фартэпіяна)  

 

Педагагічная практыка Цэнтр практыкі IV - VІІІ 

семестры 

162 гадзін 

Канцэртмайстарская 

практыка 

Цэнтр практыкі V-VІІІ 

семестры 

54 гадзіны 

Выканальніцкая 

практыка 

Лідскі дзяржаўны 

музычны каледж 

ІІІ – VІІІ 

семестры 

72 гадзіны 

 

2 - 16 01 31 “Інструментальнае выканальніцтва” (па напрамках) 

“Інструментальнае выканальніцтва” (Аркестравыя струнна-смычковыя 

інструменты) 

“Інструментальнае выканальніцтва” (Аркестравыя духавыя і ўдарныя 

інструменты) 

“Інструментальнае выканальніцтва” (Інструменты народнага аркестра) 

 

Работа з творчым 

калектывам 

Цэнтр практыкі, ДМШМ, 

Аркестравыя калектывы УА 

“Лідскі дзяржаўны музычны 

каледж 

VІ - VІІІ 

семестры 

54 

гадзіны 

Педагагічная практыка Цэнтр практыкі V- VІІІ 

семестры 

162 

гадзіны 

Выканальніцкая 

практыка 

Лідскі дзяржаўны музычны 

каледж 

ІІІ – VІІІ 

семестры 

72 

гадзіны 

 

2-21 04 31 “Музыказнаўства” 

Педагагічная практыка 

“Сальфеджыо” і 

“Музычнай літаратуры” 

 

Цэнтр практыкі 

ІV- VІІІ 

семестры 

198 гадзін 

Лектарская практыка Канцэртныя 

пляцоўкі горада 

ІV -VІІІ 

семестры 

90 гадзін 

 

1.9. Формамі справаздачы  вучэбнай і вытворчай практыкі 

з’яўляюцца: пісьмовая справаздача, дзённік практыканта, канцэртныя 

выступленні вучня або калектыву, рэпетыцыя творчага калектыву, 

адкрытыя ўрокі. 

1.10 Навучэнец, які не выканаў праграму практыкі, накіроўваецца 

на практыку паўторна ў свабодны ад вучэбных заняткаў час.  



1.11 Па выніках практыкі выстаўляецца адзнака, якая ўлічваецца 

пры падвядзенні вынікаў агульнай паспяховасці навучэнцаў. 

 

 2.Кантроль за вучэбнай і вытворчай практыкай. 

2.1.Бягучы кантроль правядзення практыкі ажыццяўляецца 

выкладчыкамі – кансультантамі ўстановы адукацыі “Лідскі дзяржаўны 

музычны каледж”, кіраўніком практыкі. 

 

3. Правы  і абавязкі навучэнцаў-практыкантаў. 

 Да пачатку практыкі навучэнец абавязаны: 

3.1. Азнаёміцца з праграмай практыкі. 

3.2. Атрымаць дзённік практыканта і метадычныя рэкамендацыі 

кіраўніка практыкі.  

3.3. Прайсці ўводны інструктаж.  

3.4. Скласці каляндарна – тэматычны план праходжання практыкі і 

прадставіць яго на зацвярджэнне кіраўніку практыкі. 

3.5. Выконваць усе індывідуальныя заданні ў адпаведнасціз  

праграмай практыкі.  

3.6. Рэгулярна і сваечасова запаўняць дзённік практыканта, дзе 

запісваць змест выкананых работ, аналізаваць сваю работу, 

фармуліраваць прапановы па паляпшэнню ўмоў практыкі. 

3.7. Выконваць правілы  ўнутраннага распарадку ўстановы 

адукацыі або арганізацыі.  

3.8. Уносіць прапановы па ўдасканаленню практычнага навучання 

ў каледжы.  

3.9. Па завяршэнні практыкі прадставіць справаздачу з 

характарыстыкамі.  Справаздача павінна быць падпісана практыкантам і 

кансультантам.Характарыстыкі падпісваюцца выкладчыкамі – 

кансультантамі.  Справаздача, якая не зацверджана кіраўніком практыкі, 

з’яўляецца несапраўднай.  


