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Палажэнне 

аб агульнакаледжным конкурсе педагагічнага майстэрства  

“Педагагічныя надзеі” 
 

1.Агульныя палажэнні 

1.1.Дадзенае Палажэнне распрацавана ў адпаведнасці з Пастановай 

Міністэрства адукацыі РБ ад 07.07.2014г. за №93 аб правядзенні 

рэспубліканскіх алімпіяд прафесійнага майстэрства навучэнцаў, якія 

засвайваюць адукацыйныя праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі. 

1.2. Мэта агульнакаледжнага конкурсу педагагічнага майстэрства 

“Педагагічныя надзеі” (далей – конкурс) -  выяўленне перспектыўных, 

зацікаўленых, найбольш прафесійна падрыхтованых навучэнцаў па 

прадметах псіхолага-педагагічнага цыклу, вызначэнне лідарскіх якасцей і 

прафесійных уменняў удзельнікаў. 

1.3. Правядзенне конкурсу спрыяе ўдасканальванню метадаў навучання, 

актывізацыі творчай ініцыятывы навучэнцаў, вызначае адпаведнасць 

кваліфікацыйным характарыстыкам выпускнікоў, фарміруе ў навучэнцаў 

вобраз творчага, самастойнага, перспектыўнага спецыяліста. 

     

2.Парадак і тэрміны правядзення конкурсу 

 

2.1. Конкурс праводзіцца на працягу навучальнага года і складаецца з 2 

этапаў: 

 І этап (адборачны) –праводзіцца на цыклавых камісіях. У конкурсе 

прымаюць удзел навучэнцы ІV курса.  

2.2 Тэрміны правядзення І(адборачнага)  этапу: 

Цыклавая камісія “Харавое дырыжыраванне” 

24 лістапада   14.20.   кл.№2 

Цыклавая камісія “Спецыяльнае фартэпіяна”: 

8 лістапада   14.20   кл.№2 

Цыклавая камісія “Струнныя смычковыя інструменты і камерны ансамбль”: 

22 лістапада  15.15   В/з 

Цыклавая камісія “Духавыя і ударныя інструменты”: 

17 лістапада  14.20   кл.№2 

Цыклавая камісія “Баян-акардэон”: 

22 лістапада  14.20   В/з  

Цыклавая камісія “Народныя струнныя інструменты”: 



29 лістапада  14.20   В/з 

Цыклавая камісія “Музыказнаўства”: 

16 лістапада  17.05   кл.16 

2.3.Да ўдзелу у ІІ (заключным) этапе дапускаюцца не больш аднаго 

удзельніка ад цыклавой камісіі па выніках правядзення  І (адборачнага) 

этапу.  

2.4.Тэрмін правядзення ІІ (заключнага) этапу: з 16.02.2017 па 24.02.2017 года. 

 

 

3. Праграмныя патрабаванні конкурсу 
 

3.1. І (адборачны) этап:  усе ўдзельнікі прадстаўляюць прэзентацыю 

інструмента або прафесіі (па выбару ўдзельніка конкурсу). 

3.2.ІІ (заключны) этап:  удзельнікі павінны падрыхтаваць план-канспект і 

правесці ўрок па прадмету. Прадмет і тэма ўрока, формы і метады яго 

правядзення  абіраюцца удзельнікамі  конкурсу  самастойна . Урок 

праводзіцца на цыклавой камісіі і абмяркоўваецца  навучэнцамі 2-4 курсаў.  

3.3. Відэазапіс уроку  прадастаўляецца  кіраўніку практыкі  не пазней, чым 

за тыдзень да правядзення  ІІ (заключнага) этапу конкурсу. 

3.4. Працягласць  урока – да 20хвілін 

3.5.Агульны бал удзельнікаў конкурсу складаецца з сумы балаў за два этапа 

конкурсу. 

 

   4.Журы і ўзнагароды 

 

4.1.Журы складаецца з ліку дырэктароў музычных школ мастацтваў лідскага 

метадычнага аб’яднання. 

 4.2. Пераможцы конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі І, ІІ, ІІІ ступені, 

заахвочвальнай стыпендыяй. 

 

 

Палажэнне распрацавана кіраўніком  практыкі  

УА «Лідскі дзяржаўны музычны каледж» Г.Б.Пушкінай 

 

 

Разгледжана на пасяджэнні Савета куратараў практыкі. 

Пратакол № 1 ад 11.09.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дадатак №1 

 

 

Патрабаванні па афармленню прэзентацыі. 

Крытэрый  адзнакі за прэзентацыю. 

 

1.Прэзентацыя павінна быць падрыхтавана з мэтай далейшага яе 

выкарыстання ў прафарыентацыйнай рабоце настаўніка  да 7 хвілін.  

2.Неабходна вызначыць педагагічную мэтазгоднасць дадзенай прэзентацыі. 

3. Інфармацыя, якая прадстаўлена ў прэзентацыі павінна быць дакладнай. 

4. Адсутнасць памылак. 

5. Выкананне норм арфаграфіі і пунктуацыі. 

6.На тытульным слайдзе змяшчаецца інфармацыя аб аўтары: імя, прозвішча, 

спецыяльнасць, группа, назва распрацоўкі, мэта распрацоўкі, дата 

распрацоўкі. 

7. На апошнім слайдзе размяшчаецца пералік выкарыставаных дапаможнікаў,  

фота і кантакты аўтара прэзентацыі. 

8. Прэзентацыя не павінна быць перагружанай: максімальна 10-15 слайдаў. 

9.Слайды павінны адпавядаць зместу прэзентацыі. Калі выкарыстоўваецца 

малюнак або фота, то надпісы робяцца пад малюнкам або  фота. 

10.Прэзентацыя павінна адпавядаць узроставым асаблівасцям аўдыторыі. 

11.Кегль шрыфту павінен адпавядаць узроставай аўдыторыі. 

Выкарыстоўваць не больш, чым 3 варыянта шрыфтоў. 

12.Прытрымлівацца адзінага стылю афармлення. 

13.Сачыць за якасцю ілюстравання: кантраст тэкста і фона, адсутнасць 

лішніх дэталяў, адзіны фармат слайдаў. 

 

Крытэрый адзнакі за прэзентацыю:  

 

1.Даступнасць і рэалістычнасць максімальна 10 балаў 

2.Інавацыйнасць максімальна 10 балаў 

3.Практычнасць  максімальна 10 балаў 

 

      Усяго  30балаў 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дадатак №2 

 

 

 Патрабаванні па афармленню плана-канспекта адкрытага ўроку. 

Крытэрый  адзнакі за правядзенне ўроку па прадмету. 

 

1.Імя, прозвішча практыканта, курс, спецыяльнасць. 

2.Дата правядзення ўрока, клас, у якім будзе праводзіцца ўрок. 

3.Імя, прозвішча вучня або назва групы, з якой праводзіцца ўрок. 

4.Тэма ўрока. 

5.Мэта ўрока. 

6.Задачы ўрока: 

 вучэбныя (выпрацоўка ўменняў і навыкаў у адпаведнасці з тэмай урока) 

выхаваўчыя (сувязь з эстэтычным і маральным выхаваннем вучня) 

развіваючыя ( развіццё пазнавальных працэсаў навучэнцаў:памяць, 

мысленне, увага, уяўленне,уменне аналізаваць, сінтэзаваць, класіфікаваць, 

сістэматазаваць, абагульняць, развіццё волі, эмоцый, інтарэсаў вучня) 

7.Асноўны ход урока распісваецца па мінутах. 

8.Аснашчэнне ўрока (пералік выкарыстоўваемых дапаможнікаў). 

 

Крытэрый  адзнакі за правядзенне ўроку па прадмету. 

 

1.Прафесійныя веды па прадмету максімальна 10 балаў 

2.Псіхалагічнае ўзаемадзеянне з вучнем(групай) максімальна 10 балаў 

3. Уменне выказваць ідэі і прымяняць аргументы максімальна 10 балаў 

4.Артыстызм максімальна 10 балаў 

 

Усяго   40 балаў 

 

 


