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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАП1СКА 

Мэта i заданы вучэбнай дысцыплшы

Мэта выкладання дысцыплшы:
выпрацаваць i замацаваць практычныя уменш i навыю граматнага 

карыстання вуснай i шсьмовай беларускай мовай.
Заданы вывучэння дысцыплшы:
сфарм1раваць разумение неабходнасщ ведаць i карыстацца беларускай 

мовай у прафесшнай дзейнасщ;
даць неабходную сютэму ведау аб лекшчным складзе, тэрмшалогй i 

мауленчай культуры;
дапамагчы усвядомщь месца беларускай мовы у развщщ культуры;
развщь моуна-эстэтычны густ навучэнцау, звязаны з чысцшёй i 

правшьнасцю мовы;
пашыраць i узбагачаць прафесшны лекслчны запас навучэнцау, 

выпрацаваць умение практычнага карыстання тэрмшалопяй i прафесшнай 
лексжай па абранай спецыяльнасщ;

фарм1раваць устаноуш на практычнае укараненне атрыманых ведау у 
прафесшнай дзейнасщ i шшых сферах сацыяльнай актыунасщ;

выхоуваць любоу i павагу да мастацкага слова, духоунай i 
штэлектуальнай спадчыны беларускага народа, пачуццё нацыянальнай 
самапавап i самащэнтыфжацьй, 1мкненне да узбагачэння беларускай мовы;

садзейшчаць падрыхтоуцы высокаадукаваных спецыялютау, здольных 
вырашаць складаныя моуна-сацыяльныя праблемы бытавання беларускай мовы 
у слтуацьп дзяржаунага бшппшзму.

Месца вучэбнай дысцыплшы у сютэме падрыхтоуш спецы ял i ста. 
Сувяз1 з iHHibiMi вучэбным1 дысцышпнам1

Для курсантау устаноу адукацьй сютэмы Мшютэрства унутраных спрау 
прынцыпова важнай з’яуляецца здольнасць вырашаць складаныя моуна- 
сацыяльныя праблемы бытавання беларускай мовы у атуацьп дзяржаунага 
бшнгв1зму.

Выкладанне дысцыплшы «Беларуская мова (прафесшная лексжа)» мае на 
мэце выпрацоуку i замацаванне практычных уменняу i навыкау карыстання 
вуснай i шсьмовай мовай, развшцё моуна-эстэтычнага густу, пашырэнне i 
узбагачэнне прафесшнага лекслчнага запасу будучых спецыялютау органау 
унутраных спрау.

Важнай задачай вучэбнага курса з’яуляецца выпрацоука уменняУ 
практычнага карыстання тэрмшалопяй i прафесшнай лексжай па абранай 
спецыяльнасщ i падрыхтоука да практычнага укаранення атрыманых ведау у 
шшых сферах сацыяльнай актыунасщ. У працэсе авалодання дысцыплшай
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курсанты павшны бл1жэй пазнаёмщца з духоунай i штэлектуальнай спадчынай 
беларускага народа, развщь пачуццё нацыянальнай самапавап.

Курс уключае сем тэм.
Тэма 1 адведзена высвятленню месца i poai беларускай мовы у сютэме 

гумаштарных ведау сучаснага чалавека. У тэме 2 пададзена вызначэнне 
асноуных катэгорый лексжалогп, асабл1васцей лексш паводле паходжання, 
ступен1 i сферы ужывання; асобная дэтапйзацыя po6iuua у адносшах да 
тэрмшалапчнай сютэмы сучаснай юрыдычнай навукт У тэме 3 вывучэнне 
юрыдычнай тэрмшалогп працягваецца у суаднясенш i параунанш беларускай i 
рускай моу, што мае практычную патрэбу. Па-першае, зараз у нашай краше 
суюнуюць дзве дзяржауныя мовы -  беларуская i руская. Па-другое, абедзве 
мовы паралельна вывучаюцца у школах, каледжах, установах вышэйшай 
адукацьп, таму супастауленне дапамагае больш глыбокаму, асэнсаванаму 
засваенню асабл1васцей беларускай юрыдычнай тэрмшалогп. У тэме 4 даецца 
агульнае паняцце аб сютэме функцыянальных стыляу. Занятю па тэме 5 
узнауляюць i слстэматызуюць веды навучэнцау адносна навуковага стылю, яго 
сферы выкарыстання i найбольш ужывальных дакументау. Тэма 6 прысвечана 
дэталёваму вывучэнню афщы йна-дзелавога стылю, яго моуных асабл1васцей 
(лекслчных, граматычных, сштакслчных), адметнасцей перакладу тэкстау 
юрыдычнай тэматык1. Пры гэтым навык1 складання справавых л1стоу i 
патрабаванн1 да ix афармлення курсанты засвойваюць самастойна. Вывучэнне 
дысцыплшы «Беларуская мова. Юрыдычная лекслка» завяршаецца разглядам 
тэмы 7 «Культура прафеслйнага маулення», у межах якой вывучаюцца 
асноуныя камун1катыуныя якасц1 маулення (правшьнасць, дакладнасць, 
лапчнасць, чысц1ня i багацце маулення, дарэчнасць, вобразнасць), асноуныя 
моуныя нормы, праблемы тэхн1к1 i выразнасц1 маулення, падрыхтоую 
публ1чнага выступления.

Так1м чынам, icHye в1давочная сувязь зместу дысцыплшы «Беларуская 
мова» з iHHibiMi дысцыплшам1 гуман1тарнага цыклу (найперш, тэта датычыць 
«Рыторык1», а таксама дысцыпл1ны «Замежная мова»),

Шэраг пытанняу, сярод яюх этапы фарм1равання беларускай мовы, 
псторыя разв1цця беларускай навуковай тэрм1налоп1, тэрм1налапчная 
лекслкаграф1я, сштакслчная стыл1стыка, кам пазi цый на-структурная арган1зацыя 
навуковага стылю, узаемадзеянне вербальных i невербальных сродкау 
мауленчай дзейнасц1 i шш., выносщца на самастойны разгляд. Засваенне 
дысцыпл1ны прадугледжвае таксама досыць вял1к1 аб’ём самастойнай працы 
навучэнцау па перакладу тэкстау юрыдычнай тэматыкт

Патрабаванн1 да засваення вучэбнай дысцыплшы

Вывучэнне дысцыплшы «Беларуская мова (прафесшная лекслка)» пав1нна 
спрыяць фарм1раванню наступных кампетэнцый:

акадэм1чных:
АК-8. Валодаць навыкам! вуснай i шсьмовай камун1кацьй.
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прафесшных:
ПК-29 (спецыяльнасць 1-93 01 01) -  ПК-32 (спецыяльнасць 1-93 01 03). 

Ажыццяуляць прававое 1нфармаванне i адукацыю.
У вын1ку засваення вучэбнай дысцыплшы «Беларуская мова (прафесшная 

лексжа)» курсанты пав1нны:
ведаць:
сштэму лекшчных, граматычных i стыл1стычных сродкау беларускай

мовы;
тэрмшалапчныя слоунш i даведшю па адпаведных сферах навукова- 

прафесшнай дзейнасц1;
умець:
граматна карыстацца вуснай i п1сьмовай мовай;
адэкватна успРымайь прафес1йныя тэксты i навуковую галшовую 

1нфармацыю;
валодаць:
навыкам! перакладу, анатавання i рэферыравання прафес!йна 

арыентаваных тэкстау;
навыкам! складання i вядзення на беларускай мове дзелавой 

дакументацьй, падрыхтоую навуковых i публ!чных выступленняу.

Аб’ём вучэбнай дысцыплшы, формы атрымання адукацьй 
i формы бягучай атэстацьй

Вучэбная дысцыплша «Беларуская мова (прафес!йная лексжа)» 
вывучаецца у дзённай i завочнай формах атрымання вышэйшай адукацьй.

У адпаведнасщ з вучэбным! планам! установы адукацьй па 
спецыяльнасцях 1-93 01 01 Прававое забеспячэнне грамадскай бяспею, 
1-93 01 03 Прававое забеспячэнне аператыуна-вышуковай дзейнасщ на 
вывучэнне вучэбнай дысцыпл!ны адводзщца усяго 72 гадз!ны.

На вывучэнне вучэбнай дысцыплшы на дзённай форме адводзщца 34 
гадзшы аудыторных заняткау, з ix практычных заняткау -  34. Вучэбная 
дысцыплша вывучаецца у 2 семестры, форма бягучай атэстацьй -  запйк (2).

На вывучэнне вучэбнай дысцыплшы на завочнай форме адводзщца 8 
гадзш аудыторных заняткау, практычных заняткау -  8. Вучэбная дысцыплша 
вывучаецца у 2 семестры, форма бягучай атэстацьй -  запйк (2).



6

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГ А МАТЭРЫЯЛУ

Тэма 1. Уводзшы у дысцыплшу «Беларуская мова (прафесшная лексжа)».
Беларуская мова i яе месца у Лстэме агульначалавечых i нацыянальных

каштоунасцей

Прадмет i задачы курса. Роля курса у фарм1раванш i развщщ сацыяльна- 
асобасных i сацыяльна-прафесшных кампетэнцый выпускшка установы 
вышэйшай адукацьи сютэмы Мшютэрства унУтРаных спрау Рэспублш 
Беларусь.

Мова i соцыум. Функцьй мовы у грамадстве. Беларуская мова -  форма 
нацыянальнай культуры беларусау. Канцэпцьи паходжання беларускай мовы. 
Дзяржауны статус беларускай мовы у ВКЛ. Палашзацыя i руслфжацыя. 
Моуныя рэформы савецкага часу. Развщцё i функцыянаванне беларускай 
лггаратурнай мовы у XX -  пачатку XXI ст.

Тэма 2. ЛекЛчная сютэма беларускай мовы

Лексжа беларускай мовы паводле паходжання (спрадвечна беларуская i 
запазычаная). Змены у лексншаи сютэме беларускай мовы: актыуная i пас1уная 
лексжа. Агульнаужывальная лексжа i лексжа абмежаванага ужывання. 
Спецыяльная лексжа як частка лекслчнай Лстэмы сучаснай беларускай 
лггаратурнай мовы.

Паняцце тэрмша. Слова i словазлучэнне у poai тэрмша. Тэрмшалопя. 
Галшовыя тэрмшалапчныя сютэмы. Асабл1васш словаутварэння беларускай 
тэрмшалогп (прадуктыуныя спосабы i сродш). Тэрмшы, запазычаныя з штттьтх 
моу, ix асваенне беларускай мовай.

Беларуская навуковая тэрмшалопя на сучасным этапе.
Тыпы слоушкау. Тэрмшалапчныя слоушю i даведн1К1, ix роля i месца у 

лексжаграф1чнай Лстэме беларускай мовы. Тэрмшалапчная лексжаграф1я 
20-30-х гг. XX ст.

Тэма 3. Функцыянаванне беларускай мовы у спуацьй бшнгвпму

Паняцце бшнгвпму. Моуная штэрферэнцыя як вынж бшнгв1зму. Вщы 
штэрферэнцыт

Паняцце моунай нормы.
Арфаэшчныя нормы беларускай лпаратурнай мовы i прычыны ix 

парушэння.
Марфалапчныя нормы беларускай лАаратурнай мовы.
Назоунж (несупадзенне у родзе, лжу i скланенш, канчатю у родным 

склоне, чаргаванне у месным склоне, скланенне асабовых i уласных
назоунжау)-

Прыметнж (каротюя прыметшю, ступеш параунання, канчатю у месным i 
давальных склонах).
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Род л1чэбнжау. Скланенне л1чэбнжау. Займеннпс (асабл1васщ утварэння i 
ужывання). Прыслоуе (асабл1васщ утварэння i ужывання формау ступеней 
параунання у адрозненне ад рускай мовы).

Дзеяслоу (спецыфжа спражэння, ужыванне суфжсау дзеясловау). 
Дзеепрыметнж i дзеепрыслоуе (асабл1васщ утварэння, варыянтнасць форм).

Асабл1васщ дапасавання i юравання, ужыванне прыназоушкау.

Тэма 4. Функцыянальныя стььпй маулення

Паняцце аб сютэме функцыянальных стыляу. Агульная характарыстыка 
гутарковага, мастацкага, публщыстычнага, навуковага, афщыйна-справавога 
стыляу.

Узаемапранпсненне стыляу.

Тэма 5. Навуковы стыль

Характарыстыка навуковага стылю: агульныя патрабаванш, сфера
выкарыстання, моуныя асабл1васцг

Лекс1ка-граматычныя сродю аргашзацыя навуковага стылю (абстрактныя 
назоунжц зваротныя дзеясловы, неасабова-прэдыкатыуныя словы).

Спитаке) чныя канструкцьй (актыуныя i паслуныя). Лекслчны склад 
навуковага стылю. Устошйвыя спалучэнш тэрмшалапчнага характару. 
Спасылю на крынщу шфармацьй.

Кам п азi цы й на-структурная аргашзацыя навуковага тэксту (тэма, падтэма; 
ап1санне, апавяданне, разважанне). Сродю лапчнай су вяз i на узроуш сказау, 
абзацау, адрэзкау тэксту.

С1стэма жанрау навуковай лйаратуры: агульная характарыстыка, сфера 
выкарыстання, адметныя рысы. Структурна-семантычны анапйз анатацый. Вщы 
анатацый. Жанр рэзюмэ i яго асабл1васцг Тыповыя лексжа-сштакслчныя 
канструкцьй рэферата. Лексжа-сштакстчныя канструкцьй афармлення вывадау, 
высноу.

Пераклад на беларускую мову навуковых тэкстау.

Тэма 6. Афщыйна-справавы стыль

Характарыстыка афщыйна-справавога стылю: агульныя патрабаванш, 
сфера выкарыстання.

Моуныя сродю афщыйна-справавога стылю (аддзеяслоуныя назоунпй, 
спецыфжа дзеяслоунага юравання, рэгламентацыя парадку слоу у сказе, 
выкарыстанне безасабовых канстукцый).

Вщы афщыйна-справавых тэкстау (заява, даверанасць, аутаб1яграф1я, 
дакладная затска, справавыя люты), правшы ix натсання i афармлення.
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Кампазщыя афщыйна-справавых тэкстау. Загаловак i шшыя рэкв1зпы як 
элементы тэксту службовага дакумента. Роля юпшыраваных выразау у 
аргашзацьп тэксту службовых дакументау.

Пераклад на беларускую мову афщыйна-справавых тэкстау.

Тэма 7. Культура прафесшнага маулення

Мова i мауленне. Мауленне -  мауленчая дзейнасць -  агульная культура 
чалавека. Прафесшна арыентаванае мауленне.

Паняцце культуры маулення. Асноуныя камушкатыуныя якасц1 
маулення: прав1льнасць, дакладнасць, лапчнасць, чысц1ня i багацце маулення, 
дарэчнасць, вобразнасць.

Правшьнасць маулення i моуныя нормы (лекслчныя, арфаэп1чныя, 
акцэнталапчныя, словутваральныя, марфалаг1чныя, сщтакслчныя). Тыповыя 
мауленчыя памылкр ix прычыны, спосабы выпраулення.

Тэхн1ка i выразнасць маулення (голас i мауленчае дыхание, дыкцыя, 
1нтанацыя).

Узаемадзеянне вербальных i невербальных сродкау мауленчай дзейнасц1.
Падрыхтоука да публ1чнага выступления. Асноуныя якасщ-паказчыю 

паспяховага выступления. Мауленчы этыкет i культура знослн.
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛ1НЫ
(для дзённай формы навучання)

Ну
ма

р 
ра

зд
зе

ла
, т

эм
ы

Назва раздзела, тэмы

Колькасць аудыторных 
гадзш

Ко
ль

ка
сц

ь 
га

дз
ш

 К
СР

Ф
ор

ма
 к

ан
тр

ол
ю

 в
ед

ау

Д
ад

ат
а

Ус
яг

о

Ле
кц

ьп о 'U
& gК К •a «s
и Пр

ак
ты

чн
ыя

За
ня

та

1н
ша

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 семестр

1
Тэма 1. Уводзшы у дысцышйну «Беларуская мова (прафесшная 
лексжа)». Беларуская мова i яе месца у Лстэме агульначалавечых i 
нацыянальных каштоунасцей

2 2 ПК, А

2 Тэма 2. ЛекЛчная Лстэма беларускай мовы 4 2 ПК, А
2 ПК, А, АР

3 Тэма 3. Функцыянаванне беларускай мовы у Лтуацьп бшшгв1зму 10

2 ПК, А, АР
2 ПК, А, АР
2 ПК, А, АР
2 ПК, А, АР
2 ПК, А, АР

4 Тэма 4. Функцыянальныя стыл1 маулення 2 2 ПК, А, АР

5 Тэма 5. Навуковы стыль 4 2 ПК, А, АР
2 ПК, А, АР
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 ПК, А, АР

6 Тэма 6. Афщыйна-справавы стыль 8
2 ПК, А, АР
2 ПК, А, АР
2 ПК, А, АР

7 Тэма 7. Культура прафесшнага маулення 4
2 ПК, А, АР
2 ПК, А, АР

Зал1к вусна
Усяго па дысцыплше 34 34

УМОУНЫЯ АБАЗНАЧЭНШ: 
ПК -  праверка канспектау 
А -  апытванне 
АР -  абарона рэфератау
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛ1НЫ
(для завочнай формы навучання)

Ну
ма

р 
ра

зд
зе

ла
, т

эм
ы

Назва раздзела, тэмы

Колькасць аудыторных гадз1н

Ф
ор

ма
 ка

нт
ро

лю
 

ве
да

у

Д
ад

ат
а

Ус
яг

о

Ле
кц

ьй

& g 
к к •a «s

и Пр
ак

ты
чн

ыя
За

ня
та

Ка
нт

ро
ль

ны
я

ра
бо

ты

1н
ша

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 семестр

3 Тэма 3. Функцыянаванне беларускай мовы у с1туацы1 б1л1нгв1зму 4
2 ПК, А
2 ПК, А

6 Тэма 6. Аф1цыйна-справавы стыль 4
2 ПК, А
2 ПК, А

Зал1к Вусна
Усяго па дысцыплше 8 8

УМОУНЫЯ АБАЗНАЧЭНШ: 
ПК -  праверка канспектау 
А -  апытванне
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1НФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА

1. Аб правшах беларускай арфаграфп i пунктуацьи : Закон Респ. 
Беларусь, 23 лшеня 2008 г., № 420-3 // КонсультантПлюс. Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2017.

2. Вешдзжтау, С. В. Беларуская мова. Юрыдычная лексжа : вучэб. 
дапам. / С. В. Вешдзжтау, С. I. Даншенка. -  Мшск : Изд-во Гревцова, 2013. -  
152 с.

3. Каценка, А. В. Беларуская мова : юрыдычная лексжа : вучэб. дапам. 
/ А. В. Каценка, В. К. Мароз ; М-ва унутр. спрау Рэсп. Беларусь, Акад. МУС. -  
Мшск : Акад. МУС Рэсп. Беларусь, 2012. -  137 с.

4. Смольская, Т. М. Беларуская мова : юрыдычная лексжа : вучэб. 
дапам. /Т. М. Смольская, Л. У. Хрышчанов1ч. -  2-е выд., перапр. i дап. -  Мшск : 
РЮШ, 2011.-240 с.

5. Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцышпне 
«Беларуская мова (прафесшная лексжа)». -  Магшёу : кафедра сац.-туман, 
дысцышпн Магшёускага шстытута МУС, 2016.

Дадатковая лггаратура

6. Абабурка, М. В. Культура беларускай мовы / М. В. Абабурка. -  
Мшск : Выш. шк., 1994. -  122 с.

7. Антанюк, Л. А. Спецыяльная лексжа беларускай мовы.
Тэрмшалопя / Л. А. Антанюк. -  Мшск : Акад. Орав, пры Прэзщэнце Рэсп. 
Беларусь, 2005. -  99 с.

8. Арфаграф1чны слоунж / склад. I. Л. Капылоу, Т. М. Маракулша, С. 
Я. Рапацэв1ч. -  Мшск : Соврем, шк., 2008. -  256 с.

9. Беларуская мова : практ. дапам. для абпурыентау / В. А. Кюлая ; 
Акад. МУС. -  Мшск : Акад. МУС, 2009. -  128 с.

10. Беларуская мова. Прафесшная лексжа для педагогау : вучэб. дапам. 
для студ. устаноу вышэйшай адукацьй па педагапчных спецыяльнасцях / Д. В. 
Дзятко [i шш.]; пад рэд. Д. В. Дзятко. -  Мшск, 2012. -  230 с.

11. Каценка, А. В. Беларуская мова : прафесшная лексжа : вучэб. 
дапам. / 3-е выд. -  Мшск : Акад. МУС Рэсп. Беларусь, 2007. -  103 с.

12. Каурус, А. А. Дакумент па-беларуску. Справаводетва. Бухгалтэрыя. 
Рыначная эканомжа / А. А. Каурус. -  Мшск : Беларусь, 1994. -  160 с.

13. Кривицкий, А. А. Белорусский язык для говорящих по-русски / А. 
А. Кривицкий, А. Е. Михневич. -  Мшск : Выш. шк., 2008. -  383 с.

14. Лепешау, I. Я. Асновы культуры мовы i стылютыю / 1. Я. Лепешау. 
-М ш ск : Ушверспэцкае, 1989. -205 с.

15. М1хальчанка, А. М. Дапаможнж па справаво детву / 
А. М. М1хальчанка, Э. М. Давыдава. -  Мшск : Полымя, 1993. -  333 с.
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16. Николаева, О. Н. Современный русско-белорусский словарь для 
школьников / О. М. Николаева, Т. Н. Трухан; под ред. А. А. Лукашанца. -  
Мшск : Лггаратура i Мастацтва, 2009. -  568 с.

17. Плотнжау, Б. А. Слоушк цяжкасцяу беларускай мовы / 
Б. А. Плотшкау, В. П. Трайкоуская. -  М1нск : Книжный дом, 2004. -  544 с.

18. Практыкум па беларускай мове / пад рэд. Г. М. Малажай. -  Мшск : 
Вьтттт. тик., 1993. -  328 с.

19. Русско-белорусский словарь. Беларуска-руск1 слоушк : свыше 
30 000 слов. -  Изд. 2-е. -  Минск : Соврем, шк., 2011. -  752 с.

20. Смольская, Т. М. Беларуская мова : юрыд. лекспса: вучэб. дапам. 
для студ. юрыдыч. спец, устаноу, яюя забяспеч. атрыманне вышэйш. адукацьп / 
Т. М. Смольская, Л. У. Хрышчанов1ч. -  Мшск : ТетраСистемс, 2006. -  240 с.

21. Цпсоцю, М. Я. Стылютыка беларускай мовы : вучэб. дапам. для фак. 
журналютыю / М. Я. Цшоцкт -  Мшск : Ушверсггэцкае, 1995. -  294 с.

22. Цыбульская, С. I. Даведшк па арфаграфп i пунктуацьн беларускай 
мовы / С. I. Цыбульская, I. У. Ялынцава. -  3-е выд., выпр. -  Мшск : 
ТетраСистемс, 2007. -  272 с.

23. Юрыдычны энцыклапедычны слоушк. -  Мшск : БелЭн, 1992.
-  636 с.

Перапйк сродкау дыягностыю вышкау вучэбнай дзейнасц1

Сродкам1 дыягностыю вышкау вучэбнай дзейнасц1 па дысцыплше 
«Беларуская мова (прафесшная лексжа)» з’яуляюцца:

1) апытванне;
2) выкананне практыкаванняу;
3) канспектаванне;
4) складанне руска-беларускага слоунжа юрыдычнай лекНю;
5) абарона рэфератау;
6) вусны залпе.

Метадычныя рэкамендацьн па выкананню 
самастойнай працы па вучэбнай дысцыпл1не

Час, адведзены вучэбным планам на самастойную работу, можа 
выкарыстоувацца для адпрацоую тэмы (пытанняу), вынесеных на самастойны 
разгляд, выкананне 1ндыв1дуальных творчых заданняу, падрыхтоуку 
паведамленняу, тэматычных дакладау, рэфератау, прэзентацый, эсэ, выкананне 
практычных заданняу, пераклад тэкстау юрыдычнай тэматык1 з рускай на 
беларускую мову, канспектаванне вучэбнай лггаратуры, аналЛычную апрацоуку 
беларускамоуных тэкстау розных стыляу (складанне анатацыи, рэфератау, 
рэцэнзш, рэзюмэ) i тш.
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Змест самастойнай работы (заданHi, формы справаздачнасщ) адлюстраваны 
у навучальным дапаможшку аутарау С.В Вен1дз1ктава i C.I. Даншеша, 
прыведзеным у cnice асноунай л1таратуры.

Кантроль за самастойнай работай курсантау ажыццяуляецца выкладчыкам, 
як правша, падчас аудыторных заняткау у выглядзе кантрольных заданняу, 
тэстау, абмеркавання рэфератау, творчых работ, экспрэс-апытванняу, 1ншых 
мерапрыемствау.
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П PAT А КОЛ УЗГ АДНЕННЯ ВУЧЕБНАЙ ПРАГРАМЫ

Назва
дысцыплшы, 3 
якой патрэбна 
узгадненне

Назва
кафедры

Прапановы аб 
змяненнях у змесце 
вучебнай праграмы 
па вывучаемай 
вучэбнай 
дысцыплше

Рашэнне, прынятае 
кафедрай, якая 
распрацавала 
вучебную праграму (з 
указанием даты и 
нумара пратакола)

Узгадненне не 
патрабуецца

Е[ачальшк кафедры 
сацыяльна-гумаштарных дысцыплш 
кандидат фшалапчных навук, дацэнт
старшы лейтэнант мшщьй С.В.Вешдзпстау
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ДАПАУНЕНН11 ЗМЯНЕНН1 ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ
н а _____ /_____ вучэбны год

№
п/п

Дапауненш i змяненн1 Падстава

Вучэбная праграма перагледжана i адобрана на пасяджэнн1 кафедры 
_____________________________(пратакол № ____ ад________ 201_ г.)

(название кафедры)

Начальшк кафедры

(назва кафедры, спецыяльнае звание, (подтс)
вучоная ступень, вучонае 

звание)

(I. I . паб. Прозвпнча)

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Першы намесн1к начальнжа
Магшёускага 1нстытута МУС

(спецыяльнае звание, вучоная ступень, 
вучонае звание

(подтс) (1.1 .паб.Прозвпнча)



ДАПАУНЕНШIЗМЕНЫ ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ
на 2018/2019 вучэбны год

№
п/п

Дапауненш i змены Падстава

1

У пералш асноунай лггаратуры 
(1нфармацыйна-метадычная частка) 
уключыць наступнае выданне: Каценка, А. 
В. Беларуская мова (прафесШная лекс1ка): 
Рэкамендавана вучэбна-метадычным 
аб’яднаннем па гуман1тарнай адукацьп у 
якасщ вучэбна-метадычнага дапаможн1ка 
для студэнтау юрыдычных 
спецыяльнасцяу устаноу вышэйшай 
адукацьп / А. В. Каценка, В. К. Мароз ; 
установа адукацьп “АкадэгЕя Мшютэрства 
унутраных спрау Рэспублш Беларусь”. -  
Мшск : Акадэм1я МУС Рэспублш  
Беларусь, 20 1 6 .-1 0 5  с.

Узгадненне вучэбнай 
праграмы з актуальным 
б1бл1ятэчным фондам 
1нстытута

Вучэбная праграма перагледжана i адобрана на пасяджэнш кафедры 
сацыяльна-гумаштарных дысцыплш (пратакол № 7.1 от 29.03.2018 г )

Начальшк кафедры 
сацыяльна-гумаштарных дысцыпл1н 
кандыдат фшалапчных навук, дацэнт 
старшы лейтэнант мшцьп

ЗАЦВЛРДЖАЮ 
Першы намесшк начальшка 
Магшёускага 1нстытута МУС 
кандыдат юрыдычных навук, дацэнт 
падпалкоунж мшцьп

-----£>В.Вещцзктау

^/^^^-П .Ш капляроу



ДАПАУНЕНШIЗМЕНЫ ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ
на 2019/2020 вучэбны год

№
п/п Дапауненш i змены Падстава

1

У пералж асноунай л1таратуры (шфармацыйна- 
метадычная частка) уключыць выданне: Вешдз1ктау, С. 
В. Беларуская мова. Юрыдычная летк а : вучэбны 
дапаможтк / С. В. Вешдз1кгау, С. I. Даншенка. -  М1нск 
: Вышэйшая школа, 2019. -  127 с.
Перанесщ у раздел дадатковай л1таратуры выданнк 
Венщпктау, С. В. Беларуская мова. Юрыдычная летк а  
: вучэб. дапам. / С. В. Вешдз1ктау, С. I. Даншенка. -  
Мшск:Изд-во Гревцова, 2013.-152 с.
Каценка, А. В. Беларуская мова : юрыдычная летка : 
вучэб. дапам. / А. В. Каценка, В. К. Мароз ; М-ва унутр. 
спрау Рэсп. Беларусь, Акад. МУС. -  Мшск : Акад. МУС 
Рэсп. Беларусь, 2012. -  137 с.
Смольская, Т. М. Беларуская мова : юрыдычная летк а  
: вучэб. дапам. /Т. М. Смольская, Л. У. Хрышчанов1ч. -  
2-е выд., перапр. i  дал. -  Мшск: Р1В1И, 2011. -  240 с.

Узгадненне вучэбнай 
праграмы з 
актуальным 
б1блштэчным фондам 
iHCTbiTyra

2

Параграф 4 раздела “Аб’ём вучэбнай дысцыплшы, 
формы атрымання адукацьп i формы бягучай атэстацьи” 
выкласщ у форме “форма бягучай атэстацьи -  залж у 
тэставай форме”. Адлпаведную змену зафжсаваць у 
вучэбна-метадычнай карце.

Выкананне 
патрабаванняу п. 5.1 
Комплексу мер, 
наюраваных на 
павышэнне якасщ 
падрыхтоую курсантау 
(зацв. 22.10.2019)

3

У разделе “Перал1к сродкау дыягностыю вын1кау 
вучэбнай дзейнасщ” (1нфармацыйна-метадычная 
частка) пункт 5 выкласщ у выглядзе “эсэ” замест 
“рэферат”, заф1ксаваушы адпаведную змену у вучэбна- 
метадычнай карце (АР замянщь на Э -  эсэ). У раздел 
дадаць фармул1роуку: “эсэ з’яуляецца абавязковым 
элементам вучэбнай праграмы i выконваецца yciMi 
навучэнцамГ’. Пункт 6 выкласщ у выглядзе “залнс у 
тэставай форме”.

Рашэнне навукова- 
метадычнага савета 
шстытута ад 
21.03.2019, 
пратакол № 8

Вучэбная праграма перагледжана i адобрана на пасяджэнш кафедры 
сацыяльна-гумаштарных дысцыплш (пратакол № 7.1 от 26.03.2019)

Начальн1к кафедры 
сацыяльна-гуман1тарных дысцыплш 
кандыдат фшалапчных навук, дацэнт 
каштан мшцьп

ЗАЦВЯРДЖАЮ 
Першы намесн1к начальшка 
Магшёускага 1нстытута МУС 
кандыдат юрыдычных навук, дацэнт 
падпалкоушк мшцьп

Вещдз1ктау

П.Шкапляроу



ДАПАУНЕНН1 I ЗМЕНЫ ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАВРАМЫ 
на 2020/2021 вучэбны год

№
п/п Дапауненш i змены Падстава

1 Вучэбна-метадычную карту вучэбнай дысцыплшы (для 
завочнай формы навучання) выкласщ у рэдакцьй:

Рашэнне навукова-метадычнага савета шстытута ад 30.0Е2020, 
пратакол № 7. Распрацоука новых вучэбных планау спецыяльнасцей 
1-93 01 01 i 1-93 01 03
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 семестр

1-3
Тэма 1-3. Уводзшы у дысцышпну «Беларуская мова (прафесшная 
лекс1ка)». Беларуская мова i яе месца у сютэме агульначалавечых i 
нацыянальных каштоунасцей. Лекачная Лстэма беларускай мовы. 
Функцыянаванне беларускай мовы у сггуацьп бшшгв1зму.

2 2 ПК, А, ВП

Усяго у 1 семестры 2 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 семестр

1-3
Тэма 1-3. Уводзшы у дысцыплшу «Беларуская мова (прафесшная 
лекс1ка)». Беларуская мова i яе месца у с1стэме агульначалавечых i 
нацыянальных каштоунасцей. Лекс1чная с1стэма беларускай мовы. 
Функцыянаванне беларускай мовы у Стуацьп бшшгв1зму.

2 2 ПК, А, ВП

4-7 Тэма 4-7. Функцыянальныя стыл1 маулення. Навуковы стыль. Аф1цыйна- 
справавы стыль. Культура прафесшнага маулення. 4 2 ПК, А, ВП

2 ПК, А, ВП
Зал1к Тэст
Усяго у 2 семестры 6 6
Усяго па дысцыплше 8 8

УМОУНЫЯ АБАЗНАЧЭНН1:
ПК -  праверка канспектау А -  апытванне ВП -  выкананне практыкаванняу

Вучэбная праграма перагледжана i адобрана на пасяджэнш кафедры 
сацыяльна-гумаштарных дысцыплш (пратакол № 9 от 19.05.2020)

Начальшк кафедры 
сацыяльна-гумаштарных дысцыплш 
кандыдат фшалапчных навук, дацэнт 
каштан мшщьи

ЗАЦВЯРДЖАЮ 
Першы намесшк начальнжа 
Маплёускага шстытута МУС 
кандыдат юрыдычных навук, дацэнт 
палкоушк мшщьп

Пералж л1таратурных крын1ц актуальны i адпавядае патрабаванням

С.В.Венщз1ктау

Ю.П.Шкапляроу

Загадчык 616л1ятэк1 
С /  .06.2020

А.У.Аляксандрава


