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1. Стратэпчнае бачанне развщця адукацыйнай праграмы 

Кафедра беларускай фшалоги працягвае традыцьи кафедры беларускай 
мовы - адной са старэйшых не толью на фшалапчным факультэце, але i ва 
ушверсггэце у цэлым. У 2013 годзе да яе была далучана кафедра беларускага 
i тэарэтычнага мовазнауства. У 2017 годзе пасля аб'яднання з кафедрай 
беларускай л1таратуры атрымала сучасную назву - кафедра беларускай 
фшалоги (загад № 1479 ад 27.12.2016 г.) 

Кафедра з'яуляецца выпускаючай па спецыяльнасщ 1-21 05 01 
«Беларуская фшалопя» (па напрамках). 

Вучэбная праца кафедры ажыццяуляецца згодна з навучальным1 
планам! спецыяльнасщ i плана работы кафедры. 

Кафедра забяспечвае выкладанне лшгвютычных i л1таратуразнаучых 
дысцыплш для студэнтау спецыяльнасщ «Беларуская фшалопя». Таксама 
кафедра забяспечвае выкладанне дысцыплшы «Беларуская мова (прафесшная 
лексша)» i шэрагу iHuibix амаль на ycix факультэтах ушверсггэта. 

Кафедра ажыццяуляе падрыхтоуку студэнтау па спецыял1зацыях 
«Мовазнауства» i «Л1таратуразнауства», а таксама па напрамках 
«Л1таратурна-рэдакцыйная дзейнасць» i «Дзелавая камушкацыя». 

Кафедра ажыццяуляе падрыхтоуку мапстрантау па спецыяльнасщ 1-21 
80 11 - Мовазнауства. 

Адным з найважнейшых напрамкау разв1цця патэнцыялу кафедры 
з'яуляецца навучанне супрацоушкау у асп1рантуры i дактарантуры. Пры 
кафедры працуе acnipaHTypa па спецыяльнасцях 10.02.01 - Беларуская мова, 
10.02.20 - Параунальна-пстарычнае, тыпалапчнае i супастауляльнае 
мовазнауства (навуковае к1раун!цтва acnipaHTaMi ажыццяуляе дацэнт 
Варанов1ч В.Л.). 

За кафедрай замацавана 79 курсау i спецкурсау. Па ycix дысцыпл1нах 
кафедры распрацаваны вучэбныя праграмы, складзеныя у адпаведнасцг з 
патрабаванням1 новага адукацыйнага стандарту. Усе навучальныя праграмы 
прайшл1 знешняе i унутранае рэцэнзаванне. Пакет вучэбна-метадычнага 
забеспячэння уключае у сябе вучэбную праграму, пытанн1 да зал1кау i 
экзаменау, крытэрьн ацэнк1 ведау i кампетэнцьй. На кафедры распрацавана 
тэматыка курсавых работ па спецыяльнасц1, а таксама тэматыка дыпломных 
работ. У працэсе выкладання дысцыпл1н выкладчык1 кафедры карыстаюцца 
1нфармацыйным1 тэхналог1ям1. У прыватнасщ, на адукацыйным партале 
размешчаны вучэбна-метадычныя комплексы, хрэстаматьй, дапаможн1к1, якш 
актыуна выкарыстоуваюцца студэнтам1. Значная увага на кафедры надаецца 
КСРС, што адпавядае сучасным тэндэнцыям разв1цця вышэйшай адукацьн у 



краше. КСРС забяспечвае непасрэдную сувязь вучэбнай i навукова-
даследчай працы студэнтау. Самастойная праца са студэнтам1 праводзщца у 
адпаведнасщ з планаваннем. Яна заключаецца у падрыхтоуцы рэфератау, 
паведамленняу да практычных i лабараторных заняткау, у HanicaHHi творчых 
работ i шш. На кафедры вядзецца актыуная праца з адораньши студэнтамь 
Яны рэгулярна удзельшчаюць у студэнцюх навуковых канферэнцыях. 
Вядзецца праца i з адораньши першакурсшкамь Кожны год двойчы (пасля 
cecii) на пасяджэннях кафедры абмяркоуваецца пытанне аб вышках здачы 
экзаменау i залпсау. Таксама на пасяджэннях кафедры абмяркоуваюцца 
BbmiKi м1жсесшнай атэстацьи студэнтау. Увогуле, як паказвае анал1з, па 
дысцышинах кафедры амаль увесь час студэнты атрымл1ваюць станоучыя 
ацэнкь 

Кафедрай распрацавана праграма укаранення шфармацыйных 
тэхналогш у навучальны працэс, правядзенне КСРС з выкарыстаннем 
дыстанцыйнага кантролю (e-mail-кантролю, форуму), аргашзацыя КСРС на 
адукацыйным партале www.grsu.edu.by, забеспячэнне тэставымг заданиям! 
рознага узроуню складанасщ. На працягу апошн!х пяц1 гадоу адбыл1ся 
некаторыя змены у навучальных планах. У нагрузку кафедры были уключаны 
новыя курсы i спецкурсы: «Асновы тэорыя прамоун1цкай дзейнасц1», 
«Беларуская мова (культура маулення)» (для неспецыяльных факультэтау), 
«Марфаналопя сучаснай беларускай мовы як с1стэма», «Медыярыторыка», 
«Методыка выкладання беларускай мовы i л!таратуры», «Рэдагаванне тэкста 
у аспекце неарыторык1», «Рэдакцыйная падрыхтоука перакладных 
выданняу», «Структура рытарычнай дзейнасц1», «Стыл1стыка i культура 
беларускага маулення», «Стьипстычнае рэдагаванне i карэктура», 
«Ун1верс1тэтазнауства», «Ф1ласоф1я мовы», «Эстэтыка слова у мастацкай 
л1таратуры i публ1цыстыцы». 

На кафедры працягваецца 1ндыв1дуальная работа з .адораньиш 
студэнтам1 2-4 курсау (навуковым1 к1раун1кам1 з'яуляюцца В.Л. Варанов1ч, 
Тарасава С.М., Садоуская А.С., Якалцэв1ч М.А.). 

У пазавучэбны час на кафедры аргашзавана НДРС у межах 
функцыянавання студэнцкага навуковага гуртка "Роднае слова". Навуковы 
юраун1к гуртка - к. ф. н., дацэнт Аляшкев1ч Т.А. у працы СНГ задзейн1чаны 
студэнты 2-х - 4-х курсау фшалапчнага факультэта. Пасяджэнн1 СНГ 
праходзяць 1 раз у месяц. 

3 мэтай прыцягнення студэнтау у асяроддзе ix будучай прафесшна-
педагапчнай дзейнасц1 пры кафедры працуе ф1л1ял на базе ДУА «Сярэдняя 
школа № 32 Г. Гродна» (Загад ад 08.09.2011 г. № 1184), юраушк - к. ф. н., 
дацэнт кафедры беларускай фшалогп Хлусев1ч I. М. 

http://www.grsu.edu.by


У рамках рэал1зацьй канцэпцьй практыка-арыентаванага навучання на 
кафедры беларускай фшалогп ажыццяуляецца наступная праца: 

- на фЫяле праводзяцца навучальныя i вытворчыя практыю студэнтау 
4 курсау (50% навучэнцау) спецыяльнасщ 1-21 05 01-01 «Беларуская 
фшалопя», практычныя занятю па методыцы выкладання сучаснай 
беларускай мовы; 

- выкананне дыпломных работ (50%) i MaricTapcKix дысертацый (100%) 
па шсьмовай заяуцы прадпрыемствау i аргашзацый; 

- вынш навуковай працы студэнтау укараняюцца у навучальны працэс 
школ, што таксама аптымизуе працэс прафесшнай падрыхтоую студэнтау 
педагапчных спецыяльнасцяу; 

- на базе фипяла штогод праводзяцца конкурсы, круглыя сталы, 
пасяджэнш СНГ, вучэбна-метадычныя семшары, майстар-класы. 

Стала традыцыйным на кафедры право дзщь навуковую 
канферэнцыю «Купалауск1я чытанн1» i па яе вышках выдаваць зборн1к1 
навуковых прац, а таксама агульнаушверс1тэцкую Купалаускую дыктоуку, 
якая стала ужо м1жнароднай. 

М1жнароднае супрацоун1цтва на кафедры беларускай фшалогп 
ажыццяуляецца па розных напрамках навуковай, вучэбнай i культурнай 
дзейнасц!. Заключана Дамова аб супрацоунщтве з кафедрай беларусютыю 
факультэта прыкладной л1нгв1стык1 Варшаускага ун1верс1тэта i Гродзенск1м 
дзяржауным ушвератэтам т я Янк1 Купалы (Рэспубл1ка Беларусь) (дамова № 
318 ад 27 мая 2019 года). 

2. Заданы, на вырашэнне яюх наюраваны план разв1цця спецыяльнасщ 
У рамках рэал1зацьп комплекснай праграмы разв1цця спецыяльнасщ 1-21 

05 01 "Беларуская фшалопя" на 2021-2025 год плануецца вырашыць шэраг 
задач, нак1раваных на якаснае паляпшэнне асноуных працэсау адукацьп у 
рамках спецыяльнасц1, у тым л1ку: 

- стварыць адукацыйнае асяроддзе, якое забяспечвае падрыхтоуку 
выпускнка, яю валодае кампетэнцыям1 у прафес1йнай, даследчай, 
шавацыйнай i прадпрымальн1цкай дзейнасц1, запатрабаванай i 
канкурэнтаздольнай на рынку працы, адаптаванай да паспяховай рэал1зацьй 
свайго прафесшнага i творчага патэнцыялу; 

- стварыць умовы для распрацоук1 i укаранення у навучальны працэс 
вучэбна-метадычнага (таксама i л1чбавага) забеспячэння за кошт укаранення 
сучасных IKT i шавацыйных адукацыйных тэхналопй. 

- забяспечыць развщцё дыстанцыйнага навучання з прыцягненнем 



рэсурсау аргашзацый-партнёрау i замежных навучэнцау; 
- разв1ваць м1жнароднае супрацоушцтва на аснове узаемадзеяння з 

вядучым1 yHiBePciT3TaMi Расшскай Федэрацьн, Рэспублш Казахстан, 
Рэспублш Узбекистан i шшым1 замежным1 вышэйшым1 навучальныш 
установамц 

- стварыць асобасна-арыентаванае адукацыйнае асяроддзе, якая 
спрыяе выяуленню i раскрыццю патэнцыялу навучэнцау шляхам 
прыцягнення ix да уДзелУ У мерапрыемствах навуковага i выхава^ага 
характару; 

- аптьишзаваць удзел супрацоушкау i студэнтау юрыдычнага 
факультэта у дзейнасщ па штэрнацыянал1зацьи ва умовах пандэмй. з 
прыцягненнем л1чбавых сэрвюау, 1нтэрнэт рэсурсау. 

3. Пералж мерапрыемствау па развщцю спецыяльнасщ 

3.1. Вучэбны працэс 
3.1.1. Анал1з працы выпускаючай кафедры па аргашзацьп набору 

абггурыентау 
Кафедра беларускай фшалоги праводзщь актыуную 

прафарыентацыйную працу сярод абггурыентау не толью г. Гродна i 
Гродзенскай вобласщ, але i захопл1вае усе вобласщ Рэспублш Беларусь. Так, 
кафедра удзельшчае у выязных прафарыентацыйных мерапрыемствах у 
рамках Дзён ушверспэта (Садоуская, А.С., Тарасава С.М. i шш.). 

Фшалапчны факультэт перыядычна аргашзуе i праводзщь Дш 
адчыненых дзвярэй. У рамках Дня адчыненых дзвярэй фшалапчнага 
факультэта з аб1турыентам1 i ix бацькам1 сустракаюцца прадстаунш 
адмшютрацьи факультэта, ПВС, праводзяцца майстар-класы, адкрытыя 
практычныя/семшарсюя занятю (Сабуць А.Э. дацэнт кафедры беларускай 
фшалоги i шш.). 

На кафедры беларускай фшалоги працуе Школа беларускага фшолага. 
Юраушк - к.пед. н., дацэнт Шандроха Н.Э. Школа праводзщь занятю па 
падрыхтоуцы да паступлення у анлайн-фармаце. Са школьшкам1 вобласщ 
праводзщца таксама Ал1мшяда "Фшалапчны каледаскоп". Фармат 
правядзення Ал1мшяды дазваляе прымаць удзел у ёй абпурыентам з усёй 
вобласщ. 

Праект творчых работ «Толью Слова у вяках жыве...» стартуе кожны 
год у кастрычшку i традыцыйна прыцягвае вялжую колькасць удзелыпкау, 
яюя удзельшчаюць у розных намшацыях: "Буктрэйлер", ".Штаратурны 
Гродна" (экскурая-прэзентацыя), "Рэцэнз1я". 



Таксама кожны год выкладчыю кафедры удзельшчаюць у распрацоуцы 
i абнауленш рэкламна-шфармацыйных матэрыялау па прафарыентацыйнай 
дзейнасщ, вядуць сацыяльныя ceTKi (Вконтакте, Instagram). 

Таблща. Пералж мерапрыемствау у галше прафарыентацыйнай i 
маркетынгавай дзейнасщ 

№ Назва мерапрыемства 
Тэрмш 

выканання 
Адказны 

Рэсурсы, 
крынщы 

ф1нансавання 
1. Тарасава С.М., Сродю 

Конкурс творчых прац 
школьшкау «Толью 

Красав1к, 
штогод 

ст. выкладчык 
кафедры 

ф1лалапчнага 
факультэта 

Слова у вяках жыве...» 

Красав1к, 
штогод 

беларускай 
фшалоп1 

2. Правядзенне ал1мшяды 
па беларускай мове i 

Садоуская А.С., 
загадчык 
кафедры 
беларускай 

Сродк1 
фшалапчнага 

лггаратуры 
"Фшалапчны 
калейдаскоп" са 
школьн1кам1 вобласщ 

Сакавж, 
штогод 

Садоуская А.С., 
загадчык 
кафедры 
беларускай 

факультэта лггаратуры 
"Фшалапчны 
калейдаскоп" са 
школьн1кам1 вобласщ фшалоги 

3. Са снежня Шандроха Н.Э., Не 
Праца "Школы 2020 па дацэнт кафедры патрабуюцца 
белорусскага фшолага " чэрвень 

2штогод 
беларускай 
фшалоги 

4. Дацэнты Сродк1 
Прафарыентацыйныя кафедры фшалапчнага 
мерапрыемствы з Чэрвень, беларускай факультэта 
выездам у Воранауск1 штогод фшалоги 
раён Казлоусю Р.К., 

Сабуць А.Э. 
5. Прафарыентацыйныя Сродю 

мерапрыемствы з 
штогод 

Дацэнты фшалапчнага 
выездам у г. Слошм i 

штогод 
кафедры факультэта 

Слон1мсю раён 
6. Садоуская А.С., Сродю 

Прафарыентацыйныя загадчык фшалапчнага 
мерапрыемствы у штогод кафедры факультэта 
каледжах ГрДУ беларускай 

фшалоги 



7. Аргашзацыя працы Лшень С ад оу екая А. С., 
падрыхтоучых курсау 
для аб1турыентау 

штогод Тарасава С.М 

спецыяльнасщ 
"Беларуская фшалопя" 
у перыяд падрыхтоую 
дакументау для 
паступлення ва 
ун1верс1тэт 

8. 1мянная рассылка лютоу 
пераможцам абласной 
ал1мшяды па 
беларускай мове i 
л1таратуры з 
запрашэннем паступаць 
на фшалапчны 
факультэт ГрДУ 1мя 
Янш Купалы 

Май 
штогод 

Садоуская А. С., 
Тарасава С.М. 

Сродю 
фшалапчнага 
факультэта 

9. Падрыхтоука да 
ал1мшяды вучняу 
Кастрычнщкага раёна 
г.Гродна 

Снежань 
штогод 

Садоуская А.С. 
Спппвеня Ж.С., 
Тарасава С.М., 
Варанов1ч B.JL, 
Аляшкев1ч Т. А. 

Сродю аддзела 
адукацьп 

10. Правядзенне Студзень- Садоуская А.С., Не 
мерапрыемствау для 
аб1турыентау, 

Май 
штогод 

Тарасава С.М. патрабуюцца 

падрыхтоука 
прафарыентацыйных 
выстау, стэндау у 
школах (СШ № 8, № 34, 
№ 12 г.Гродна, 
пмназ1ях № 10,№ 9 ) , 
фш1яле кафедры СШ № 
32 г.Гродна 

11. Удзел у бацькоусюх На працягу Усе выкладчыю Не 
сходах з мэтай 
прафесшнага 

года кафедры патрабуюцца 

самавызначэння вучняу, 
шфармаванне бацькоу 
аб спецыяльнасцях 
факультэта (СШ № 6 № 
32, № 34, № 12 .Гродна, 
пмназ1я № 10) 

12. Удзел у шфармацыйна- На працягу Садоуская А.С., Не 
тлумачальных сходах, года Тарасава С.М. 



арган1заваных 
Рэпянальным цэнтрам 
тэсщравання i 
прафарыентацьи 
моладз1 

патрабуюцца 

13. Прадстауленне 
дадатковых 
адукацыйных паслуг 
шляхам аргашзацьп i 
правядзення 
кансультацый "Юныя 
навукоуцы", "Да 
ал1мшйсюх вяршыняу", 
вучэбна-метадычнага 
семшара для 
настаун1кау школ 
"Малады настаушк: 
праблемы, пошук1, 
знаходю" (сярэдн1я 
школы г.Гродна i 
Гродзенскай вобласц1) 

На працягу 
года 

Шандроха Н.Э, 
С ад оу екая А. С. 
Варанов1ч В.Л., 
Тарасава С.М. 

За кошт 
заказчыкау 

14. Правядзенне 
прафарыентацыйных 
сустрэч з навучэнцам1 
СШ № 32 г. Гродна 

Сакавш, 
лютапад 
штогод 

Хлусев1ч I.M. 
Садоуская А.С. 

Не 
патрабуюцца 

3.1.2. Анал1з кнуючых вучэбна-метадычных матэрыялау для 
забеспячэння навучальнага працэсу. 

Вучэбна-метадычныя матэрыялы прадстаулены у выглядзе 
абавязковага кампанента ЭВМК па выкладаемых дысцыплшах. 
Распрацаваны камп'ютарныя тэсты, фонд ацэначных сродкау, практычныя 
заданы, квэсты. Б1бл1ятэчныя рэсурсы з'яуляюцца дастатковым1 для 
падрыхтоую студэнтау спецыяльнасщ 1-21 05 01 Беларуская фшалопя. 
Студэнты маюць магчымасць карыстацца папяровым i электронным фондам 
ушвератэта. У электроннай б1бл1ятэцы ёсчць база прац вучоных ГрДУ, 
асобна ЭВМК i iHni. 

На дадзены момант на кафедры ствараюцца новыя ЭВМК для 
студэнтау розных спецыяльнасцей па дысцыплше "Беларуская мова: 
прафесшная лексжа" у адпаведнасщ з адукацыйным стандартам; юнуючыя 
матэрыялы увесь час абнауляюцца; распрацоуваюцца i укараняюцца сродю 
дыстанцыйнага кантролю вучэбных дасягненняу студэнтау; зб1раюцца 



матэрыялы для шфармацыйнага напаунення асабютых кабшетау 
выкладчыкау. Пастаянна вядзецца работа па напауненню ЭВМК 
матэрыялам1, неабходныш для аргашзацьп КСРС студэнтау на факультэце, 
падборы i стварэнш электронных сродкау навучання (прэзентацьй, 
навучальныя вщэафшьмы) па асобных тэмах дысцыплш, замацаваных за 
кафедрамь Укараненне шфармацыйна-камушкацыйных тэхналопй у 
адукацыйны працэс адлюстроуваецца на змене аргашзацыйных форм, 
метадау i тэхналогш аргашзацьп вучэбнай дзейнасщ. Выкладчыкам1 
праводзяцца занята з выкарыстаннем мультымедыйных прэзентацый, 
аргашзуецца кансультацыйная работа на аснове выкарыстання сродкау 
адукацыйнага партала i электроннай пошты. 

Выкладчыкам1 кафедр актыуна выкарыстоуваюцца мультымедыйныя 
прэзентацьй лекцый, аудыё- i вщэаматэрыялы для правядзення заняткау. 
Праводзяцца вебшары i кансультацьн у анлайн-рэжыме. Пастаянна 
папауняецца i вщазмяняецца матэрыял на адукацыйным партале ГрДУ. 

Аргашзацыя самастойнай працы студэнтау. АрганЬацыя 
тдъшдуалънай прагмы з adopai-ibmi студэнтамг. 

Адукацыйны партал аргашзуе змест вучэбнага працэсу. У iM 
прадстаулены праграмы па вучэбных дысцыпл1нах, прэзентацьй лекцыйных 
заняткау, заданн1 да к1руемай самастойнай працы студэнта, пытанш да 
залжау i экзаменау, тэставыя заданн!, вучэбныя матэрыялы i заданн1 да 
падрыхтоую да сем1нарск1х i практычных заданняу, л1таратура па вучэбным 
каурсе. Прафесарска-выкладчыцю склад кафедры 1мкнецца да поунага 
забеспячэння вучэбнага працэсу студэнтау спецыяльнасщ 1-21 05 01 
Беларуская фшалопя электронным! вучэбна-метадычным1 комплексам! да 
2025 года. 

Сютэмны прынцып арган1зацьн адукацыйнага працэсу знайшоу 
адлюстраванне у стварэнш ЭВМК, што дазваляе кожнаму студэнту выбраць 
сваю траекторыю навучання, паутарыць вывучанае, абагульн1ць засвоенае, а 
выкладчыку - прапанаваць мноства варыянтау навучання, ранжыраваных па 
ступен1 нарастания складанасщ прадстауленага матэрыялу, як1я 
адлюстроуваюць як лшейны падыход да навучання, так i нел1нейны. За 
адораным1 студэнтам1 замацоуваюцца загадчык кафедры, вядучыя 
выкладчыю кафедр для рэал1зацы11ндыв1дуальнага падыходу у адукацыйным 
працэсе з дадзеным1 студэнтам1. 

Аргашзацыя кантролю бягучай паспяховасцг студэнтау. 
Для прамежкавага i вышковага кантролю ацэнк1 ведау студэнтау 

распрацаваны электронныя тэсты, тэмы рэфератау, прэзентацый, кейсау i 
!ншае неабходнае метадычнае забеспячэнне. 



Апрача акадэм1чных кансультацый, яюя стал1 ужо традыцыйным1, 
выкладчыю асвоинштэрнэт-кансультацьи: на адукацыйным партале ГрДУ, у 
сацсетках, блогах i г.д. Гэта своечасовае рашэнне дазволша павысщь 
эфектыунасць засваення навучальнага i навуковага матэрыялу, 
шдывщуагпзаваць узаемадзеянне са студэнтам1 у рамках адукацыйнага 
працэсу, працягнуць часавыя paMKi правядзення кансультацый. 

Таблща. План распрацоую (мадэршзацьи) электронных вучэбна-
метадычных комплексау 

№ Назва дысцыплшы Тэрмш выканання Адказны 
1. "Сучасная беларуская мова" 

для студэнтау спецыяльнасц1 
1-210502 "Руская фшалопя" 

Студзень 2022 Садоуская А С. 

2. Беларуская мова (прафесшная 
лекс1ка)" для студэнтау 
спецыяльнасщ 1-40 05 01 
1нфармацыйныя сютэмы i 
тэхналогИ (па напрамках); 1-
28 01 02 Электронны 
маркетынг; 1-25 01 03 
Сусветная эканомша; 1-25 01 
07 Эканомжа i к1раванне на 
прадпрыемстве; 1-25 01 04 
Ф1нансы i крэдыт, 

Студзень 2022 Садоуская А.С. 

3. "Беларуская мова 
(прафес1йная лексша)" для 
студэнтау спецыяльнасц1 1 -40 
01 01 

Сакавш 2022 Л1соуская I.C. 

4. "Беларуская мова 
(прафесшная лексша)" для 
студэнтау спецыяльнасщ 1 -40 
01 01 

Сакавпс 2022 Л1соуская I.C. 

5. "Беларуская мова 
(прафесшная лексжа)" для 
спецыяльнасщ 1-21 05 06 

Лютапад 2022 Маршэуская 
В.В. 

6. "Сучасная беларуская мова" 
для спецыяльнасщ 1-21 06 01 

Лютапад 2022 Маршэуская 
В.В. 

7. "Практыкум па беларускай Снежань 2023 Якалцэв1ч М,А. 



арфаграфп i пунктуацьй" 
8. "Стылютыка i культура 

беларускага маулення" 
Снежань 2023 Садоуская А.с. 

3.1.3. Анал1з шавацыйных формау i метадау выкладання, а 
таксама мерапрыемствы, наюраваныя на павышэнне i кантроль якасщ 
навучальнага працэсу 

У адукацыйным працэсе ПВС кафедры укараняюцца сучасныя 
тэхналогп i кампетэнтнасна-арыентаваныя заданш. Выкарыстоуваюцца 
тэхналоги: электроннае навучанне i дыстанцыйныя адукацыйныя тэхналоги 
(ЭВМК, тэсщраванне, вебшары). Да шшых актыуных метадау, я к т [ 
карыстаюцца выкладчыю, адносяцца: прэзентацьи, праблемныя лекцьй, 
рашэнне задач i практыка-арыентаваных заданняу, прысутнасць студэнтау на 
рэальных майстар-клас уроках, яюя праводзяцца на базе финяла кафедры i 
iHnibix школ. 

Выкладчыю кафедр працуюць з розным1 сеткам1: Internet, сетю Intranet, 
АСК «Дэканат», АСК «Кафедра», адукацыйны партала ГрДУ, сэрвюы 
«Электронны журнал», «Электронны расклад», «Навуковая б1бл1ятэка», 
«Электронны журнал куратара», электроннай пошты. Усе выкладчыю 
кафедры выкарыстоуваюць у рабоце са студэнтам1 магчымасщ платформау 
Webex i Zoom. 

Выкладанне дысцыпл1н вядзецца праз веб1нары (платформы Webex, 
Zoom, WhatsApp, сацыяльныя сетю Instagram, Укантакце, Telegram); для 
правядзення практичных, сем1нарск1х i лабараторных заняткау шырэй стал1 
выкарыстоувацца магчымасц1 Адукацыйнага партала (задание, форум, 
сем1нар, Wiki i 1ншыя). 

Табл1ца. План мерапрыемствау па забеспячэнн1 якасц1 навучальнага працэсу 

№ Назва мерапрыемства 
Тэрмш 

выканання 
Адказны 

Рэсурсы, 
крын1ца 

фшансавання 
1. Аргашзацыя i 

правядзенне 
метадычнага практыка-
арыентаванага сем1нара 
«Навукова-даследчая 
праца у школе на 
сучасным этапе» (на 
базе СШ № 32 г.Гродна) 

Л1стапад 
2022 

Садоуская 
А.С., 
Шандроха 
Н.Э., 
Варанов1ч B.JI. 

Не патрабуюцца 



2. Аргашзацыя працы з 
фшялам кафедры СШ 
№ 32 г. Гродна (у 
адпаведнасщ з планам 
работы фшяла 
кафедры) 

На працягу 
года 

Хлусев1ч I.M. Не патрабуюцца 

3. Правядзенне заняткау 
настаунщай вышэйшай 
катэгорьн СШ № 32 г. 
Гродна Фурса М.Г. 

Красавк, 
Верасень 
2023 

Садоуская 
А.С. 

Не патрабуюцца 

4. Павышэнне 
прафесшнага 
майстэрства 
выкладчыкау у СШ № 
32 г.Гродна (фшял 
кафедры) па 
спецыяльнасщ 

Чэрвень 
2023 г. 

Шандроха 
Н.Э. 

Не патрабуюцца 

5. Прыцягненне вядучых 
спецыялютау ф т я л а 
кафедры СШ № 32 
г.Гродна да удзелу у 
рабоце у складзе ДзЭК 

Чэрвень 
штогод 

Садоуская 
А.С. 

Не патрабуюцца 

6. Кансультаванне 
настаушкау ДУА "СШ 
№ 32 г.Гродна" i i H u i b i x 

школ г.Гродна i 
Гродзенскай вобласщ 
па H a n i c a H H i вучнёусюх 
конкурсных навукова-
даследчых прац 

На працягу 
года 

Хлусев1ч I.M., 
Садоуская 
А.С., Сабуць 
А.Э., Спшивеня 
Ж.С. 

Не патрабуюцца 

7. Правядзенне заняткау 
са студэнтам1 па 
выкладаемых 
дысцыпл1нах 
спецыяльнасщ 1-210501 
"Беларуская фшалопя" 
у ДУА "Сярэдняя 
школа № 32 г.Гродна" 

На працягу 
года 

Выкладчык1 
кафедры 

Не патрабуюцца 

8. Аргашзацыя i 
правядзенне сумесна з 
ДУА "Пмназ1я № 7 

Красавж, 
2022 

Аляшкев1ч 
Т.А., 
Сабуць А.Э., 

Не патрабуюцца 



г.Гродна" адкрытага 
фестывалю "Культурны 
воблж горада" 

Садоуская 
А . С . , 

Казлоусю Р.К. 

3.2. Кадравы патэнцыял 
Агульная колькасць супрацоушкау кафедры беларускай фшалоги 

складае 14 чалавек, сярод яюх - 1 доктар фшалапчных навук: Аутухов1ч 
Т.Я.; 11 кандыдатау фшалапчных навук: Аляшкев1ч Т.А., Варанов1ч B.JL, 
Казлоусю Р.К., Брусев1ч А.А., Маршэуская В.В., Сабуць А. Э., Садоуская 
А.С., Фшпвеня Ж.С., Хлусев1ч I.M., Якалцэв1ч М.А., Янушкев1ч С.А.; 1 
кандыдат педагапчных навук: Шандроха Н. Э.; 1 старшы выкладчык: 
Тарасава С.М., якая у 2023 годзе выходз1ць на абарону каныдацкай 
дысертацьй. Дацэнт Маршэуская В.В. стала суюкальшкам у дактаратуры 
пры 1нстытуце мовазнауства. Дацэнты Шандроха Н.Э. i Брусев1ч А.А. 
дактаранты. 

У рамках праграмы «Запрошаны прафесар» на ф1лалапчны факультэт 
па Ыцыятыве кафедры беларускай ф1лалоп1 i прыязджаюць навукоуцы з 
Рас1йскай Федэрацьп, Рэспублш Польша, праводзячы адкрытыя лекцьй для 
студэнтау фшалапчнага факультэта; дзеляцца сва1м вопытам педагапчнага 
майстэрства. 

Так1м чынам, кадравыя i арган1зацыйныя рэсурсы кафедры беларускай 
фшалоги для разв1цця навуковага патэнцыялу i павышэння эфектыунасщ 
навуковай дзейнасщ у цяперашн1 час i у перспектыве дастатковыя. 

Табл1ца. Пералш мерапрыемствау па разв1цц1 кадравага патэнцыялу 

№ Назва мерапрыемства 
Тэрмш 

выканання 
Адказны 

Рэсурсы, 
крын1цы 

фшансафання 
1. Праца з адораным1 

студэнтам1 для 
прыцягнення 
паступленн1 ix у 
маг1стратуру 

2021-2025 Загадчык 
кафедры 

Не патрабуюцца 

2. Праца з маг1странтам1 з 
мэтай заахвочвання ix для 
паступлення у 
acnipaHTypy 

2021-2025 Загадчык 
кафедры 

Не патрабуюцца 

3. Адукацыйная праграма Студзень - Спппвеня Ж.С. Пазабюджэтныя 



павышэння квал1фкацьн 
"Ушверспэт адукацыйных 
шавацый: праектны метад 
вышковай атэстацьй" 

Сакавк 
2021 

сродк1 

4. Завяршэнне 
дысертацыйнага 
даследавання i выхад на 
абарону кандыдацкай 
дысертацьп 

2022-2023 Тарасава С.М. Камандз1роук1 за 
кошт 
фшалапчнага 
факультэта 

5. Адукацыйная праграма 
павышэння квал1фшацьп 

«Университет 
образовательных 
инноваций: технология 
разработки цифровых 
учебно-методических 
комплексов» 

Кастрычш 
к 2022 

Варанов1ч 
Валерый 
Леашдав1ч 

Пазабюджэтныя 
сродю 

6. Адукацыйная праграма 
павышэння квал1фжацьп 

«Формирование 
просоциальной 
направленности личности 
будущих специалистов в 
цифровом образовании» 

Лютапад 
2022 

Тарасава 
Святлана 
Мшалаеуна 

Пазабюджэтныя 
сродю 

7. Адукацыйная праграма 
павышэння квал1ф1кацьи 

Кастрычш 
к 2022 

Сабуць Ал1на 
Эдмундауна 

Пазабюджэтныя 
сродю 

8. Адукацыйная праграма 
павышэння квал1ф1кацьп 
«Формирование 
просоциальной 
направленности личности 
будущих специалистов в 
цифровом образовании» 

Лютапад 
2022 

Якалцэв1ч 
Марыя 
Антонауна 

Пазабюджэтныя 
сродю 

3.3. Навукова-даследчая i шавацыйная дзейнасць 
3.3.1. 1нфармацыя аб бягучым стане выкананых на выпускаючай 

кафедры НДП i шавацыйных праектау. 
У 2021 годзе навуковыя даследаванш на кафедры беларускай фшалоги 

праводзшася у рамках Прыярытэтных напрамкау навуковай, навукова-
тэхшчнай i шавацыйнай дзейнасщ на 2021-2025 гады, зацверджаных Указам 
Прэзщэнта Рэспублш Беларусь ад 7 мая 2021 г. № 156. 



Тэматыка навуковых даследаванняу, яюя вядуцца на кафедры 
беларускай фшалогп, адпавядае профшю падрыхтоую спецыялютау па 
спецыяльнасщ «Беларуская фшалопя» 

Асноуная мэта НДП членау кафедры - рэал1зацыя навуковага 
патэнцыялу кафедры i яе усебаковае развщцё. Навуковыя штарэсы 
выкладчыкау носяць шматвектарны характар. Амаль усе даследаванш 
аб'ядноувае агульнакафедральная тэма «Лекета, фразеалоггя i граматыка 
беларускай мовы у стхрашчным, дыяхратчным i супастауляльна-
тыпалаггчным аспектах». Практична уся дзейнасць членау кафедры у галше 
навуковых даследаванняу арыентавана як на падтрымку навучальнага 
працэсу, так i распрацоуку актуальных пытанняу мовазнауства i 
лггаратуразнауства. У навуковым плане кафедра дэманструе высоюя BbiHiKi. 
Пра тэта сведчьщь колькасць выпускаемых манаграфш, вучэбна-метадычных 
дапаможшкау, ЭВМК, артыкулау у naconicax са cnicy ВАК, зборн1ю 
навуковых канферэнцый i 1ншыя выданн1 кафедры. 

У рамках НДП 6.3 «Фразеалопя у камушкатыунай прасторы 
беларускай мовы», № ДР 20212128, тэрмш выканання НДР 2021 - 2025, 
падпраграмы «Беларуская мова i л1таратура» дзяржаунай праграмы 
навуковых даследаванняу «Грамадства i гуман1тарная бяспека беларускай 
дзяржавы» на 2021-2025 гады. За справаздачны перыяд (2021 г.) было 
выканана наступнае: Праанал1заваны творы, надрукаваныя у naconicax 
"Маладосць", "Полымя" за 2015-2020 гг.; сабраны фактычны матэрыял-
картатэка (каля 900 прыкладау-ужыванняу фразеалапзмау са структурай 
словазлучэння). 

Дацэнт Маршэуская В.В. упершыню у беларусюм мовазнаустве 
даследуе дзеяслоуныя фразеалаг1змы, ix семантычныя асабл1васц1. Вын1ю 
даследавання прадуктыуныя пры HanicaHHi дысертацыйных прац 
мапстрантау i acnipaHTay, а таксама у навучальным працэсе выкладання 
мовазнаучых дысцыплш у ГрДУ iMii Яяк\ Купалы. 

Стала традыцыйным на кафедры праводзщь навуковую канферэнцыю 
"Купалаусюя чытанн1" i па яе вын1ках выдаваць зборшю навуковых прац. 

Члены кафедры штогод удзельшчал1 у мнопх навуковых 
рэспублшансюх i м1жнародных канферэнцыях. 

Ажыццяуляецца у к а Р а н е н н е вын!кау навуковых даследаванняу у 
навучальны працэс i навуковую дзейнасць: аформлены 4 акты. 

Навукова-даследчай працай ахоплены i студэнты. Гэтая праца у 
асноуным заключаецца у падрыхтоуцы да абароны курсавых i дыпломных 
прац. Тэматыка ix у пераважнай болыпасщ звязана з кафедральным! тэмамк 
«Асабл1васщ мовы мастацкай л1таратуры i публщыстыю», «Лекс1ка, 



фразеалопя i граматыка беларускай мовы у сшхрашчным, дыяхрашчным i 
супастауляльна-тыпалапчным аспектах». 

Штогод студэнты прымаюць удзел у студэнцкай навуковай 
канферэнцьи, дзе выступаюць з дакладамь 

Асноуным1 формам! прыцягнення студэнтау да НДП з'яуляюцца: 
правядзенне навуковых даследаванняу у рамках курсавых i дыпломных 
работ; падрыхто}оса дакладау i удзел у навуковых канферэнцыях i семшарах; 
публжацьи работ у навуковых зборшках i зборшках канферэнцый 
(самастойна або у суаутарстве з навуковым юраушком); удзел у 
рэспублжансюм конкурсе студэнцюх навуковых прац, у персанальным 
конкурсе студэнтау-даследчыкау ГрДУ. 

За 3 гады (2019, 2020, 2021) на Рэспублшансю конкурс пададзены 20 
работ, усе работы удастоены дыпломау пераможцау. 

Студэнты кафедры беларускай фшалоги прымаюць актыуны удзел у 
рэспублшансюх i навуковых канферэнцыях ВНУ. 

Падрыхтоука кадрау вышэйшай квал1ф1кацьи вядзецца праз 
мапстратуру i acnipaHTypy. 

Кафедра пастаянна прымае удзел у апан1раванн1 дысертацый, 
падрыхтоуцы водгукау на дысертацьн i аутарэфераты 

Члены кафедры працавал1 па асноуных наюрункау мовазнауства i 
л1таратуразнауства, што знайшло адлюстраванне у шматгпюх публ1кацыях. 
Варта адзначыць той факт, што практычна у с е вын1к1 НДП, якк 
прадстаулены у публ1кацыях (артыкулах, дапаможн1ках), выкарыстоуваюцца 
у вучэбным працэсе, што знайшло адлюстраванне у створаных ЭВМК. 
Калектыу кафедры праводз1ць навуковыя даследаванн1, як1я непасрэдна 
звязаны з фшансуемым1 навуковым1 тэмам1. 

3.3.2. Мерапрыемствы нак1раваныя на выкананне НДР. 
Кафедра прадаужае працу над падрыхтоукай кадрау вышэйшай 

квал1ф1кацьн для спецыяльнасцей 10.02.01 - беларуская мова; 10.02.20 -
парауналъна-гжтарычнае, супастаулялънае i тыпалаг1чнае мовазнауства. 
Члены кафедры працуюць у навукова-даследчых праектах ДПНД, БРФФД: 2. 
юраунк - Маршэуская В.В.., удзельнш - Садоуская А.С., Якалцэв1ч М.А.. 
Працягваецца праца над стварэннем ЭВМК. Усе выкладчыю кафедры 
працуюць над агульнакафедральнай тэмай, як1я выконваецца за кошт 2-й 
паловы дня: «Лекс1ка, фразеалопя i граматыка беларускай мовы у 
с1нхран1чным, дыяхран1чным i супастауляльна-тыпалапчным аспектах". 



У план другой паловы дня, года , яю щзе за справаздачным, уключаны 
новыя ДПНД: "Функцыянальны аспект лексш, фразеалогп i граматыю 
беларускай мовы" , навуковы юраушк - к.ф.н., дацэнт Садоуская А.С. 

Студэнты таксама удзельшчаюць у распрацоуцы стартап-праектау. Так 
быу прапанаваны наступны праект "Беларуская мова - самая мая", (юраушк 
- к.ф.н., дацэнт Аляшкев1ч Т.А., выканауцы - студэты 2 курса Янкелайць 
Ангелша, Багдзев1ч Марыя). Мэта праекта: папулярызацыя беларускай мовы 
сярод жыхароу i гасцей горада Гродна. Праз папулярызацыю беларускай 
мовы у бытавой i турыстычнай сферы садзейшчаць больш актыунаму яе 
выкарыстанню. 

Разам з кафедрай «Дызайн (граф1чны)» кафедрай беларускай фшалоги 
выконваецца м1ждысцыплшарны праект у рамках выканання курсавых i 
дыпломных праектау (работ) «Школьны фразеалапчны мш1мум беларускай 
мовы у аспекце этымалапчна-в1зуальнай слоун1кавай распрацоуш» (юраунш 
- Хлусев1ч 1рына М1хайлауна, дацэнт кафедры беларускай фшалоги, дацэнт 
Камышшкава Таццяна Алегауна, старшы выкладчык кафедры дызайну, 
мапстр пед. навук, выканауцы - Сецько Маргарыта Анатольеуна, 4 курс 
«Метады i прыёмы навучання фразеалоп1 на уроку беларускай мовы»; 
Калодзша Ганна Андрэеуна, 5 курс «Малюню да дыдактычнага матэрыялу па 
беларускай фразеалогп для школьшкау». 

Таблща. Перал1к мерапрыемствау па разв1цц1 НД1Д 

№ Назва мерапрыемства 
Тэрм1н 

выканання 
Адказны 

Рэсурсы, 
крын1ца 

ф1нансавання 
1. Удзель у конкурсе 

ДПНД 
2021-2025 Загадчык 

кафедры, 
выкладчык1 
кафедры 

Не патрабуюцца 

2. Рэагнзацыя праектау ДПШ 2021-2025 Клраунш 
праектау 

За кошт сродкау 
рэспубл1канскага 
бюджэту 

3. Удзел у праграме 
«Запрошаны прафесар" 

2021-2025 Загадчык 
кафедры 

За кошт 
пазабюджэтных 
сродкау 

4. Удзел у 
м1жнародных, 
рэспубл1кансюх 

2021-2025 Загадчык 
кафедры 

Не патрабуюцца 



конкурсах маладых 
навукоуцау 

5. Удзел у 
Рэспублшансюм 
конкурсе 
студэнцк1х 
навуковых прац, 
ал1мшядах i 
м1жнародных 
конкурсах 

2021-2025 Загадчык 
кафедры 

Не патрабуюцца 

6. Публшацьп навуковых 
артыкулау са cnica ВАК 

2021-2025 Загадчык 
кафедры, 

выкладчыю 

Не патрабуюцца 

7. Распрацаваць сумесна з 
кафедрай "Дызайн 
(графжа)" 
м1ждысцыпл1нарны праект 

2021-2025 Юраушю 
праекта, 
студэнты 

Без затрат 

8. Зааахвоц1ць студэнтау да 
працы у Студьп праектау i 
стартапау 

2021-2025 Юраушк 
студэнцкага 
навуковага 

гуртка 

Не патрабуюцца 

9. Падрыхтоука i 
выданне навуковых 
зборн1кау, 
манаграфш 

2021-2025 Выкладчыю Сродю 1111С, 
пазабюджэтныя 
сродю 

10. Правядзенне 
практыка-
арыентаваных 
сем1нарау для настаун1кау 
школ 

2021-2025 Загадчык 
кафедры, 

выкладчыю 

Без затрат 

3.4. Супрацоунщтва, у т.л. мЬкнароднае 
3.4.1. 1нфармацыя аб кнуючых на момант нашсання праграмах 
партнёрах 

М1жнароднае супрацоунщтва на кафедры беларускай фшалоги 
ажыццяуляецца па розных напрамках навуковай, вучэбнай i культурнай 
дзейнасщ. Фшалапчны факультэт наведал! студэнты i выкладчыю кафедры 
беларусютыю Варшаускага ун1верс1тэта (Полыпча). Заключана Дамова аб 
супрацоунщтве з кафедрай беларусютыю факультэта прыкладной лшгвютыю 



Варшаускага ушверсггэта i Гродзенсюм дзяржауным ушверслтэтам 1мя Яню 
Купалы (Рэспублжа Беларусь). (Дамова № 318 ад 27 мая 2019 года). 

Супрацоунщтва з фшялам "1нстытут мовазнауства 1мя Якуба Коласа" 
Цэнтра даследаванняу беларускай культуры, мовы i л1таратуры НАН 
Беларус1 (афщыйнае шсьмо ад 28.01.2021 № 355-09-06/81 "Аб прэзентацьй 
навукова-папулярнага дакументальнага фшьма "Гаворю БеларусГ'. 

Члены кафедры (Варанов1ч В.Л., Янушкев1ч С.А.) уваходзяць у склад 
Рэспублканскай тапашм1чнай KaMicii пры Нацыянальнай акадэмн навук 
Беларусь 

Дацэнт Варанов1ч B.JI. штогадовы член журы заключнага этапу 
Рэспублшанскай ал1мп1яды школьн1кау па вучэбных прадметах «Беларуская 
мова» i «Беларуская л1таратура». 

Дацэнт Казлоуск1 Р.К. Член журы конкурса «I толью слова у вяках 
жыве». 

Дацэнт Сабуць А.Э. удзельшчала у працы журы абласнога конкурса 
прац даследчага характару (канферэнцьн) вучняу устаноу агульнай сярэдняй 
адукацьп Гродзенскай вобласщ «Крыштальная Альфа-2021" (па беларускай 
л1таратуры) / ДУА "Гродзенсю абласны 1нстытут разв1цця адукацьп", 
04.11.2021. 

Дацэнт Сабуць А.Э. Член рэдакцыйнай калеги рэпянальнага 
л!таратурнага альманаха "Наднёмансюя хвал1" / ГА "Саюз п1сьменн!кау 
Беларус1". 

Дацэнт Сабуць А.Э. Член журы III гарадской навукова-практычнай 
канферэнцьн "Культурный облик Гродно" / у рамках гарадскога адкрытага 
Фестывалю "Культурный облик Гродно"/ ДУА "Пмназ1я № 7 г. Гродна". 

Дацэнт Сабуць А.Э. Член журы конкурса лггаратурнай творчасщ 
"Мой город, воспетый в строках..." / у рамках гарадскога адкрытага 
Фестывалю "Культурный облик Гродно"/ ДУА "Пмназ1я № 7 г. Гродна". 

Дацэнт Хлусев1ч I.M. член журы заключнага этапу Рэспублканскай 
ал1мшяды па вучэбных прадметах «Беларуская мова» i «Беларуская 
л1таратура». 

Загадчык кафедры, дацэнт Садоуская А.С. Старшыня журы III этапу 
Рэспубл1канскай ал1мшяды па беларускай мове i л1таратуры; член журы XIII 
абласнога конкурсу даследчых работ навучэцау устаноу агульнай сярэдняй 
адукацьп "Крыштальная альфа-2021". 

Таблща. Партнёры (яюя ёсць). 

№ 
Назва 

аргашзацьп 
Наюрунак супрацоунщтва 



1. ДУА "СШ № Прафарыентацыйная дзейнасць ПВС: 
32 г. Гродна", правядзенне тэматычных мерапрыемствау, 
ДУА "СШ № 6 1нтэлектуальных гульняу, квэстау, ал1мп1яд у 
г.Гродна" онлайн i афлайн фармаце 

2. МДУ 1мя М.В Адукацыйная, навуковая (публ1кацыя, 
Ламаносава, рэцэнзаванне навуковых артыкулау) 
фшалапчны 
факультэт, 
кафедра 
славянскай 
фшалоги. 

3. Супрацоунщтв Удзел у канферэнцыях, рэцэнзаванне навучальнай i 
а з кафедрай навуковай л!таратуры, стажыроук1 
ricTOpbii 
беларускай 
мовы БДУ, 
кафедрай 
беларускай 
мовы 
Гомельскага 
дзяржаунага 
ушверштэта шя 
Ф.Скарыны, 
кафедрай 
беларускай 
мовы 
Магшёускага 
дзяржаунага 
ушверспэта 1мя 
А.А.Куляшова, 
кафедрай 
беларускага 
мовазнауства 
Брэсцкага 
дзяржаунага 
ушверспэта [мя 
А.С. Пушкша 

4. Супрацоун1цтва Правядзенне тэматычных мерапрыемствау 
з Гродзенск1м 
абласным 



аддзяленнем 
Саюза 
шсьменшкау 
Беларус1 

5. Супрацоунщтва 
з аддзелам 
адукацьи 
спорту i 
турызму 
адмшютрацьп 
Кастрычнщкага 
раёна г.Гродна 

Падрыхтоука да ал1мп1яд, удзел у сумесных 
конкурсах, прафарыентацыйная праца 

6. Дзяржауны 
л1таратурны 
музей Яню 
Купалы, г. 
MiHCK 

Удзел у сумесных мерапрыемтвах (сем1нары, гутарю, 
паэтычныя вечарыны), правядзенне сумеснай 
канферэнцьи "Купалауск1я чытанн1" 

3.4.2.1нфармацыя аб запланаваных да рэал1зацьн мерапрыемствах 
па развщщ партнёрсюх адносш 

Таблща. Пералж мерапрыемствау па развщщ супрацоунщтва 

№ 

Назва мерапрыемства 
(з указанием арзашзацьн 

-партнёра) 
Тэрм1н 

выканання 
Адказныя 

Рэсурсы, 
крынща 

фшансафання 

1. Запрашэнне па праграме 
"Запрошаны прафесар" для 
чытання лекцый студэнтам 
спецыяльнасщ "Беларуская 
фшалопя" прафесара з 
МДУ 1мя М.В. Ламаносава 
Шэшкен А.Г. 

2022 Загадчык 
кафедры 

Пазабюджэтныя 
сродю 

2. Падрыхтаваць артыкул у 
часошс Stephanos, 
выдавецтва ф1лалапчнага 

2022 Тарасава 
С.М. 

Пазабюджэтныя 
сродю 



факультэтаМДУ iMflM.B. 
Ламаносава 

3. Чытанне лекцый для 
студэнтау пецыяльнасц1 
"Беларус1стыка" 
Варшаускага ушверс1тэта 
(у рамках заключанай 
дамовы" 

2021 Садоуская 
А.С. 

Прымаючы бок 

4. Стажыроук1 выкладчыкау у 
БДУ 

2021-2025 Выкладчыю 
кафедры 

Сродю 
факультэта 

3.5.1нфраструктура i матэрыяльна-тэхшчная база 

Кафедра беларускай фшалоги мае у сва1м распараджэнш чатыры 
камп'ютары з камплектуючым1, два прынтары, адна шматфункцыянальная 
прылада (сканер, прынтар, ксеракс). Кафедра праводзщь работу па 
камплектаванш фондау навуковай i навучальнай л1таратуры для навуковай 
б1бл1ятэш ушверсгота. 

Для правядзення КСРС прызначаны 2 1нтэрнэт-класа - ауд. №7, 8, (вул. 
Ленша, 32). 

На кафедры ажыццяуляецца шфармаванне выкладчыкау i студэнтау аб 
правядзенш навуковых канферэнцый i iHuibix мерапрыемствау. Выкладчыьа 
кафедры удзельшчаюць у навуковых семшарах, як[ праводз1цца ва 
ун1верс1тэце i за яго межам1, навуковых семшарах у рамках праграмы 
«Запрошаны прафесар», у рэспубл1канск1х i м1жнародных канферэнцыях (як 
offline, так i online), семшарах i форумах, у тым Л1ку у рэжыме online. 

Усе дысцыплшы забяспечаны неабходнай л1таратурай у дастатковай 
колькасщ з б1бл1ятэчнага фонду ушверсггэта. 

Для забеспячэння навучальнага працэсу па ycix дысцыпл1нах 
спецыяльнасц1 разгледзець магчымасць абсталявання навучальных 
аудыторый тэлев1зарам з функцыям1 камп'ютара. 



4. Ацэнка рызык пры рэалвацьн плана развщця спецыяльнасщ 

№ Назва магчымых рызыкау Мерапрыемствы па лжвщацьп 
рызык 

1. Узмацненне канкурэнтнай 
барацьбы на рынку 
адукацыйных паслуг 

Вывучэнне рынку попыту на 
адукацыйныя паслуп, 
прафарыентацыйныя мерапрыемствы 

2. Пашжэнне колькасщ 
аб1турыентау, яюя паступаюць 
на спецыяльнасць "Беларуская 
фшалопя" 

Узмацненне прафарыентацыйных 
мерапрыемствау 

3. Адсутнасць матывацьн у 
выпускшкоу ушверспэта 
працягваць навучанне на II 
ступеш вышэйшай адукацьп 

Прафарыентацыйныя мерапрыемствы, 
маркетынгавая дзейнасць 

4. Эшдэм1ялапчная абстаноука у 
краше i свеце, звязаная з 
пандэм1яй каронав1руснай 
шфекцьн 

Акцэнт у адукацыйным i выхаваучым 
працэсе кафедры на тэхналапчныя i 
л1чбавыя рэсурсы 

5. Змена попыту i прапаноу на 
рынку навуковых паслуг 

Вывучэнне рынку i попыту 
адукацыйных паслуг, маркетынгавая 
дзейнасць 

6. ]УИграцыя патэнцыйных 
спажыуцоу (моладз1) для 
навучання у шшых KpaiHax 

Мерапрыемствы, наюраваныя на 
павышэнне прэстыжнасщ айчыннай 
вышэйшай адукацы 

Прарактарнй вучэбнай рабоце 
^ f e g l L ^ ^ . — ^ Ю.Э Белых 

Дэкан ф1лалапзнар^факультэта 
С.В. Ганчар 

Загадчык к^едЩы беларускай фшалоги 
С А.С. Садоуская о 

Рэкамендавана да зацвярджэння 

Саветам фшалапчнага факультэта 
Пратакол № 3 ад лУ, /у 20^/г. 

Кафедра беларускай фшалоги 
Пратакол № ? ад д ц 202/г. 


