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1. Галiна выкарыстання

Адукацыйны стандарт вышэйшай адукацыi II ступенi па спецыяльнасцi 126 80 02 «Дакументазнаўства i архiвазнаўства» (далей – адукацыйны стандарт)
выкарыстоўваецца пры распрацоўцы вучэбна-праграмнай дакументацыi, вучэбнаметадычнай дакументацыi, вучэбных выданняў i iнфармацыйна-аналiтычных
матэрыялаў адукацыйнай праграмы вышэйшай адукацыi II ступенi (магiстратуры)
(далей – адукацыйная праграма магiстратуры).
Дадзены адукацыйны стандарт абавязковы для выкарыстання ва ўсiх установах
вышэйшай адукацыi, якiя ажыццяўляюць падрыхтоўку па адукацыйнай праграме
магiстратуры па спецыяльнасцi 1-26 80 02 «Дакументазнаўства i архiвазнаўства».

2. Нарматыўныя спасылкi
У дадзеным адукацыйным стандарце выкарыстаны спасылкi на наступныя акты
закандаўства:
Кодэкс Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi;
Закон Рэспублiкi Беларусь ад 10 лiпеня 2012 г. № 425-З «О государственной
инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь»;
Закон Рэспублiкi Беларусь ад 25 лiстапада 2011 г. № 323-З «Об архивном деле
и делопроизводстве в Республике Беларусь»;
Закон Рэспублiкi Беларусь ад 10 лiстапада 2008 г. № 455-З «Об информации,
информатизации и защите информации»;
СТБ ISO 9000-2015 Сiстэмы менеджмента якасцi. Асноўныя палажэннi i слоўнiк
(далей – СТБ ISO 9000-2015);
Агульнадзяржаўны класiфiкатар Рэспублiкi Беларусь
«Специальности и квалификации» (далей – АКРБ 011-2009);

АКРБ

011-2009

Агульнадзяржаўны класiфiкатар Рэспублiкi Беларусь АКРБ 005-2011 «Виды
экономической деятельности» (далей – АКРБ 005-2011).

3. Асноўныя тэрмiны i азначэннi
У дадзеным адукацыйным стандарце выкарыстоўваюцца тэрмiны, якiя
ўстаноўлены ў Кодэксе Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi, а таксама наступныя
тэрмiны з адпаведнымi азначэннямi:
архiвазнаўства – навуковая дысцыплiна, якая вывучае i распрацоўвае
тэарэтычныя, метадычныя i арганiзацыйныя пытаннi архiўнай справы i яе
гiсторыю;
архiўная справа – дзейнасць па стварэннi i камплектаваннi архiваў,
арганiзацыi назапашвання, захоўвання, улiку i выкарыстання дакументаў
Нацыянальнага архiўнага фонду;
дакумент – матэрыяльны аб’ект з iнфармацыяй, замацаванай створаным
чалавекам спосабам для яе перадачы ў часе i прасторы;
дакументаваная iнфармацыя – зафiксаваная на матэрыяльным носьбiце
iнфармацыя з рэквiзiтамi, якiя дазваляюць яе iдэнтыфiкаваць;
дакументаванне – стварэнне дакумента з выкарыстаннем розных метадаў,
спосабаў i сродкаў замацавання iнфармацыi на матэрыяльным носьбiце;
дакументазнаўства – навуковая дысцыплiна, якая вывучае дакумент, сiстэмы
дакументацыi i сiстэмы дакументавання, дакументна-камунiкацыйную дзейнасць,
тэарэтычныя i практычныя праблемы стварэння дакументаванай iнфармацыi
ўстаноў любой арганiзацыйна-прававой формы;
дакументная сiстэма – iнфармацыйная сiстэма, якая забяспечвае ўключэнне
дакументаў у сiстэму, кiраванне дакументамi i доступ да iх цягам часу;
забеспячэнне якасцi – частка менеджменту якасцi, якая скiраваная на
забеспячэнне ўпэўненасцi ў тым, што патрабаваннi да якасцi будуць выкананы
(СТБ ISO 9000-2015);
iнавацыя – ўведзеныя ў грамадзянскi абарот або выкарыстоўваемыя для
ўласных патрэб новая або ўдасканаленая прадукцыя, новая або ўдасканаленая
тэхналогiя, новая паслуга, новае арганiзацыйна-тэхнiчнае рашэнне вытворчага,
адмiнiстрацыйнага, камерцыйнага або iншага характару;
iнавацыйная дзейнасць – дзейнасць па пераўтварэннi новаўвядзення
ў iнавацыю;
iнфармацыя – звесткi аб асобах, прадметах, фактах, падзеях, з’явах
i працэсах незалежна ад формы iх прадстаўлення;
кампетэнтнасць – здольнасць прымяняць веды i навыкi для дасягнення
намечаных вынiкаў (СТБ ISO 9000-2015);

кампетэнцыя – веды, уменнi
тэарэтычных i практычных задач;

i вопыт,

неабходныя

для

вырашэння

кiраванне дакументамi – галiна кiравання, якая ўключае сукупнасць
дзеянняў па стварэннi, атрыманнi, уключэннi ў дакументную сiстэму,
выкарыстаннi, захоўваннi i знiшчэннi дакументаў у арганiзацыi, а таксама кантроль
за гэтымi дзеяннямi, у мэтах доказу ажыццяўлення дзелавой дзейнасцi;
магiстарская дысертацыя – самастойна выкананая навукова-даследчая
работа, якая мае ўнутранае адзiнства, прысвечаная вырашэнню тэарэтычнай,
эксперыментальнай або прыкладной задачы адпаведнай сферы прафесiйнай
дзейнасцi, якая сведчыць пра асабiсты уклад аўтара ў навуку i (альбо) практыку;
модуль – адносна адасобленая, лагiчна завершаная частка адукацыйнай
праграмы магiстратуры, якая забяспечвае фармiраванне пэўнай кампетэнцыi
(групы кампетэнцый);
прафiлiзацыя – варыянт рэалiзацыi адукацыйнай праграмы магiстратуры па
спецыяльнасцi, якi абумоўлены асаблiвасцямi прафесiйнай дзейнасцi магiстра;
сiстэма дакументацыi – сукупнасць узаемазвязаных дакументаў, якiя
выкарыстоўваюцца ў пэўнай сферы дзейнасцi.

4. Агульныя палажэннi

4.1 Агульная характарыстыка спецыяльнасцi

Спецыяльнасць
1-26 80 02
«Дакументазнаўства
i архiвазнаўства»
у адпаведнасцi з АКРБ 011-2009 адносiцца да профiлю адукацыi Е «Камунiкацыi.
Права. Эканомiка. Кiраванне. Эканомiка i арганiзацыя вытворчасцi», напрамку
адукацыi 26 «Кiраванне» i забяспечвае атрыманне ступенi магiстра.

4.2. Патрабаваннi да ўзроўню адукацыi асоб, якiя паступаюць для
атрымання вышэйшай адукацыi II ступенi

Узровень адукацыi асоб, якiя паступаюць для атрымання вышэйшай адукацыi
II ступенi, – вышэйшая адукацыя i ступенi.

4.3. Формы атрымання вышэйшай адукацыi II ступенi

Навучанне ў магiстратуры прадугледжвае наступныя формы атрымання
вышэйшай адукацыi II ступенi: вочная (дзённая, вячэрняя), завочная.

4.4. Тэрмiны атрымання вышэйшай адукацыi II ступенi

Тэрмiн атрымання вышэйшай адукацыi II ступенi ў дзённай форме складае
1 год.
Тэрмiны атрымання вышэйшай адукацыi II ступенi ў завочнай форме могуць
павялiчвацца на 0,5 года адносна тэрмiну атрымання вышэйшай адукацыi ў дзённай
форме.

5. Характарыстыка прафесiйнай дзейнасцi магiстра

5.1. Сфера прафесiйнай дзейнасцi магiстра

Асноўнымi сферамi прафесiйнай дзейнасцi магiстра ў адпаведнасцi з АКРБ
005-2011 з’яўляюцца:
72 Навуковыя даследаваннi i распрацоўкi;
8542 Вышэйшая адукацыя;
9101 Дзейнасць бiблiятэк i архiваў.

5.2. Аб’екты прафесiйнай дзейнасцi магiстра

Аб’ектамi прафесiйнай дзейнасцi магiстра з’яўляюцца:
дакумент i сiстэмы дакументацыi;
комплексы дакументаў;
сiстэмы дакументавання;
iнфармацыя, iнфармацыйныя рэсурсы i працэсы;
кiраванне дакументамi;
архiвы;

крынiцы, даследаваннi, паняццi, гiпотэзы, метады i мадэлi, якiя складаюць
змест фундаментальнай i прыкладной гiстарычнай навукi i iншых гуманiтарных
навук;
адукацыйныя
сiстэмы,
педагагiчныя
забеспячэнне, адукацыйныя iнавацыi.

працэсы,

вучэбна-метадычнае

5.3. Вiды прафесiйнай дзейнасцi магiстра

Магiстр павiнен быць кампетэнтным у наступных вiдах прафесiйнай
дзейнасцi:
навукова-даследчай;
навукова-педагагiчнай i вучэбна-метадычнай;
арганiзацыйна-кiраўнiчай
аналiтычнай;
тэхналагiчнай;
кансультацыйнай;
iнавацыйнай.

5.4. Задачы прафесiйнай дзейнасцi магiстра
Магiстр павiнен быць падрыхтаваны да вырашэння наступных задач
прафесiйнай дзейнасцi:
выкарыстанне дасягненняў навукi i перадавых тэхналогiй у галiне навуковадаследчых i адукацыйных сiстэм па дакументалiстыцы, дакументазнаўстве,
архiвазнаўстве;
планаванне i правядзенне фундаментальных i прыкладных даследаванняў
(у т.л. з прымяненнем найноўшых метадаў i распрацовак), а таксама практычных
рэкамендацый па iх выкарыстаннi;
распрацоўка
дзейнасцi;

планаў

i праграм

арганiзацыi

iнавацыйнай

прафесiйнай

выкладанне дакументазнаўчых i архiвазнаўчых, гiстарычных дысцыплiн,
ажыццяўленне гiстарычнага выхавання, кiраўнiцтва навукова-даследчай работай
асоб, якiя навучаюцца, распрацоўка вучэбна-метадычнага забеспячэння;
выяўленне тэндэнцый развiцця кiравання дакументамi i архiўнай справы;

удасканаленне кiравання дакументамi
выкарыстання сродкаў аўтаматызацыi;

i архiўнай

справы

на

аснове

арганiзацыя i ажыццяўленне экспертызы каштоўнасцi дакументаў;
фармiраванне банкаў i баз даных у прафесiйнай сферы;
вядзенне навукова-метадычнай работы ў архiвах усiх тыпаў;
арганiзацыя работы службаў дакументацыйнага забеспячэння кiравання
i архiўных службаў;
забеспячэнне захаванасцi i арганiзацыя выкарыстання рэтраспектыўнай
iнфармацыi на аснове сучасных метадаў;
удзел у адаптацыi i ўкараненнi мiжнародных стандартаў у галiне кiравання
дакументамi i архiўнай справы.

5.5. Магчымасцi працягу адукацыi магiстра
Магiстр павiнен быць падрыхтаваны да засваення адукацыйнай праграмы
аспiрантуры, якая забяспечвае атрыманне навуковай квалiфiкацыi «Даследчык»,
пераважна па наступных спецыяльнасцях:
05.25.02 Дакументалiстыка, дакументазнаўства, архiвазнаўства;
07.00.09 Гiстарыяграфiя,
даследавання.

крынiцазнаўства

i метады

гiстарычнага

6. Патрабаваннi да кампетэнтнасцi магiстра

Магiстр, якi засвоiў змест адукацыйнай праграмы магiстратуры, павiнен
валодаць унiверсальнымi, паглыбленымi прафесiйнымi i спецыялiзаванымi
кампетэнцыямi.

6.1. Патрабаваннi да ўнiверсальных кампетэнцый

Магiстр павiнен
(далей – УК):

валодаць наступнымi ўнiверсальнымi кампетэнцыямi

УК-1. Быць здольным прымяняць метады навуковага пазнання (аналiз,
супастаўленне, сiстэматызацыя, абстрагаванне, мадэляванне, праверка дакладнасцi

даных, прыняцце рашэнняў i iнш.) у самастойнай
генерыраваць i рэалiзоўваць iнавацыйныя iдэi;

даследчай

дзейнасцi,

УК-2. Умець распрацоўваць рашэннi з улiкам эканамiчных, сацыяльных
i этычных патрабаванняў, улiчваючы гiстарычныя заканамернасцi i сучасныя
тэндэнцыi, а таксама ацэньваць канкурэнтаздольнасць i эфектыўнасць прымаемых
рашэнняў;
УК-3. Быць здольным аналiзаваць сацыяльныя i эканамiчныя працэсы,
сiстэмы кiравання i прапаноўваць рашэннi па iх удасканаленнi;
УК-4. Валодаць метадалогiяй навуковага пазнання, быць здольным
аналiзаваць i ацэньваць змест i ўзровень фiласофска-метадалагiчных праблем пры
вырашэннi задач навукова-даследчай i iнавацыйнай дзейнасцi;
УК-5 Валодаць навыкамi выкарыстання сучасных iнфармацыйных тэхналогiй
для вырашэння навукова-даследчых i iнавацыйных задач;
УК-6 Быць здольным ажыццяўляць педагагiчную дзейнасць ва ўстановах
адукацыi, засвойваць i ўкараняць эфектыўныя адукацыйныя i iнфармацыйнакамунiкацыйныя тэхналогii, педагагiчныя iнавацыi.

6.2. Патрабаваннi да паглыбленых прафесiйных кампетэнцый
Магiстр павiнен валодаць
кампетэнцыямi (далей – ППК):

наступнымi

паглыбленымi

прафесiйнымi

ППК-1. Валодаць здольнасцю арганiзаваць кiраванне дакументамi i архiўную
справу ў дзяржаўным органе або арганiзацыi любой формы ўласнасцi;
ППК-2. Валодаць здольнасцю наладзiць выкарыстанне перадавога вопыту
ў галiне i працэс узаемадзеяння з мiжнароднымi прафесiйнымi арганiзацыямi
i ўстановамi замежных краiн;
ППК-3. Быць здольным ажыццяўляць арганiзацыйнае суправаджэнне
выкарыстання сучасных iнфармацыйных тэхналогiй у дзейнасцi ўстановы,
аператыўнай i рэтраспектыўнай дакументацыi;
ППК-4. Умець распрацоўваць, адаптаваць i ўкараняць у навучальны працэс
iнавацыйныя адукацыйныя тэхналогii з улiкам спецыфiкi сферы дзейнасцi.

6.3. Патрабаваннi да распрацоўкi установай вышэйшай
вынiкаў засваення зместу адукацыйнай праграмы магiстратуры

адукацыi

Пры распрацоўцы адукацыйнай праграмы магiстратуры на аснове дадзенага
адукацыйнага стандарта ўсе УК i ППК ўключаюцца ў набор патрэбных вынiкаў

засваення зместу адукацыйнай праграмы магiстратуры ў адпаведнасцi з дадзеным
адукацыйным стандартам.
Пры распрацоўцы адукацыйнай праграмы магiстратуры ўстанова вышэйшай
адукацыi прафiлiзуе адукацыйную праграму магiстратуры з улiкам тэматыкi
даследаванняў i распрацовак арганiзацый, якiя маюць патрэбу ў падрыхтоўцы
магiстраў.
Найменне прафiлiзацыi вызначаецца ўстановай вышэйшай адукацыi
самастойна i можа ўключацца ў найменнi тыпавога вучэбнага плана па
спецыяльнасцi, вучэбнага плана ўстановы вышэйшай адукацыi па спецыяльнасцi.
Пералiк устаноўленых дадзеным адукацыйным стандартам УК можа быць
дапоўнены ўстановай вышэйшай адукацыi з улiкам прафiлiзацыi адукацыйнай
праграмы магiстратуры.
Пералiк спецыялiзаваных кампетэнцый установа вышэйшай адукацыi
ўстанаўлiвае самастойна з улiкам прафiлiзацыi адукацыйнай праграмы
магiстратуры.
Дадатковыя УК i спецыялiзаваныя кампетэнцыi ўстанаўлiваюцца на падставе
абагульнення замежнага вопыту, правядзення кансультацый з арганiзацыямi, якiя
маюць патрэбу ў падрыхтоўцы магiстраў, iншых крынiц.
Сукупнасць устаноўленых дадзеным адукацыйным стандартам УК i ППК,
а таксама ўстаноўленых установай вышэйшай адукацыi дадатковых УК
i спецыялiзаваных кампетэнцый, павiнна забяспечваць магiстру здольнасць
ажыццяўляць не меней чым адзiн вiд прафесiйнай дзейнасцi не меней як у адной
сферы прафесiйнай дзейнасцi, указаных у падраздзелах 5.1 i 5.3 дадзенага
адукацыйнага стандарта.

7. Патрабаваннi да вучэбна-праграмнай дакументацыi адукацыйнай
праграмы магiстратуры
7.1. Склад вучэбна-праграмнай дакументацыi адукацыйнай праграмы
магiстратуры
Адукацыйная праграма
праграмную дакументацыю:

магiстратуры

уключае

наступную

вучэбна-

тыпавы вучэбны план па спецыяльнасцi;
вучэбны план установы вышэйшай адукацыi па спецыяльнасцi;
вучэбныя праграмы ўстановы вышэйшай адукацыi па вучэбных дысцыплiнах;
праграму практыкi;

iндывiдуальны план работы магiстранта.
Адукацыйная праграма магiстратуры можа дадаткова ўключаць наступную
вучэбна-праграмную дакументацыю:
праграмы-мiнiмумы
дысцыплiнах;

кандыдацкiх

экзаменаў

па

агульнаадукацыйных

праграмы-мiнiмумы кандыдацкiх залiкаў (дыферэнцыраваных залiкаў) па
агульнаадукацыйных дысцыплiнах;
тыпавыя вучэбныя праграмы па вучэбных дысцыплiнах.
7.2. Патрабаваннi
магiстранта

да

максiмальнага

аб’ёму

вучэбнай

нагрузкi

Максiмальны аб’ём вучэбнай нагрузкi магiстранта не павiнен перавышаць
54 акадэмiчныя гадзiны у тыдзень, уключаючы ўсе вiды аўдыторнай
i пазааўдыторнай работы.
Аб’ём абавязковых аўдыторных заняткаў студэнтаў, якi вызначаецца
ўстановай вышэйшай адукацыi з улiкам спецыяльнасцi, спецыфiкi арганiзацыi
адукацыйнага працэсу, аснашчанасцi вучэбна-лабараторнай базы, iнфармацыйнага,
навукова-метадычнага забеспячэння вызначаецца ў межах 16–24 аўдыторных
гадзiн на тыдзень. Для магiстрантаў з лiку замежных грамадзян аб’ём аўдыторных
заняткаў можа быць павялiчаны ўстановай вышэйшай адукацыi.
У гадзiны, якiя адводзяцца на самастойную работу па вучэбнай дысцыплiне
(модулi), уключаецца час, прадугледжаны на падрыхтоўку да экзамену (экзаменаў)
i (або) залiку (залiкаў) па дадзенай вучэбнай дысцыплiне (модулi).
7.3. Патрабаваннi да структуры вучэбнага плана ўстановы вышэйшай
адукацыi па спецыяльнасцi

Вучэбны план установы вышэйшай адукацыi па спецыяльнасцi
распрацоўваецца ў адпаведнасцi са структурай, прыведзенай у таблiцы 1.

Таблiца 1

№
п/п
1
1.1

Найменне вiдаў дзейнасцi магiстра, модуляў, вучэбных дысцыплiн
Тэарэтычнае навучанне
Дзяржаўны кампанент: Сучасныя праблемы архiвазнаўства

Працаёмкасць
(у залiковых адзiнках)
33–45
9–16

1.2
1.3
1.4
2
3

i дакументазнаўства (Сучасныя праблемы дакументазнаўства
i архiвазнаўства, Кiраванне дакументамi i архiвамi); Iнфармацыйныя
тэхналогii ў кiраваннi дакументамi i архiўнай справе (Iнфармацыйныя
тэхналогii ў дакументазнаўстве i архiўнай справе); Навукова-даследчая
работа (Даследчы семiнар)
Кампанент ўстановы вышэйшай адукацыi
Факультатыўныя дысцыплiны
Дадатковыя вiды навучання
Практыка (даследчая)
Магiстарская дысертацыя

22–34

3–9
12–18

Размеркаванне працаёмкасцi памiж асобнымi модулямi i вучэбнымi
дысцыплiнамi дзяржаўнага кампанента, а таксама асобнымi вiдамi практык
ажыццяўляецца ўстановай вышэйшай адукацыi.
Вывучэнне агульнаадукацыйных дысцыплiн «Фiласофiя i метадалогiя
навукi», «Замежная мова», «Асновы iнфармацыйных тэхналогiй» павiнна
забяспечваць фармiраванне, адпаведна, наступных кампетэнцый: валодаць
метадалогiяй навуковага пазнання, быць здольным аналiзаваць i ацэньваць змест
i ўзровень фiласофска-метадалагiчных праблем пры вырашэннi задач навуковадаследчай i iнавацыйнай дзейнасцi; валодаць замежнай мовай для камунiкацыi
ў мiждысцыплiнарным i навуковым асяроддзi, у розных формах мiжнароднага
супрацоўнiцтва, навукова-даследчай i iнавацыйнай дзейнасцi; валодаць навыкамi
выкарыстання сучасных iнфармацыйных тэхналогiй для вырашэння навуковадаследчых i iнавацыйных задач.
Колькасць гадзiн на вывучэнне агульнаадукацыйных дысцыплiн плануецца
ў адпаведнасцi з праграмамi-мiнiмумамi кандыдацкiх экзаменаў i кандыдацкiх
залiкаў (дыферэнцыраваных залiкаў) па агульнаадукацыйных дысцыплiнах,
зацверджанымi Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь. Агульнаадукацыйныя
дысцыплiны ўключаюцца ў пералiк вучэбных дысцыплiн цыклу «Дадатковыя вiды
навучання» вучэбнага плана i вывучаюцца па выбары магiстранта.
Практыка накiравана на замацаванне ведаў i ўменняў, якiя атрыманы
ў працэсе тэарэтычнага навучання ў магiстратуры, авалоданне навыкамi
даследавання актуальных навуковых i прыкладных праблем, рашэннi сацыяльнапрафесiйных задач, прымяненне iнавацыйных тэхналогiй i iнш.
Вiд практыкi вызначаецца ўстановай вышэйшай адукацыi з улiкам
прафiлiзацыi адукацыйнай праграмы магiстратуры i вiдаў дзейнасцi, на якiя
арыентавана адукацыйная праграма магiстратуры. Практыкi ў межах адной
спецыяльнасцi магiстратуры могуць мець розныя мэты i задачы (напрыклад,
педагагiчная, навукова-даследчая, тэхналагiчная).
Працаёмкасць
падрыхтоўкi
магiстарскай
дысертацыi
складаецца
з працаёмкасцi навукова-даследчай работы па тэматыцы магiстарскай дысертацыi,
а таксама з афармлення i падрыхтоўкi магiстарскай дысертацыi да абароны.
Працаёмкасць навукова-даследчай работы па тэматыцы магiстарскай дысертацыi
можа ўключаць даследчыя семiнары, курсавое праектаванне i iнш.

Працаёмкасць кожнай вучэбнай дысцыплiны павiнна складаць не менш
за тры залiковыя адзiнкi. Адпаведна, працаёмкасць кожнага модуля павiнна
складаць не менш за шэсць залiковых адзiнак.
Пры распрацоўцы вучэбнага плана ўстановы вышэйшай адукацыi па
спецыяльнасцi рэкамендуецца прадугледжваць у межах кампанента ўстановы
вышэйшай адукацыi вучэбныя дысцыплiны (модулi) па выбары магiстранта
ў аб’ёме не менш за 30 працэнтаў ад агульнага аб’ёму тэарэтычнага навучання.

7.4. Патрабаваннi
магiстранта

да

распрацоўкi

iндывiдуальнага

плана

работы

Iндывiдуальны план работы магiстранта распрацоўваецца кiраўнiком
навукова-даследчай работы магiстранта сумесна з магiстрантам, абмяркоўваецца на
пасяджэннi профiльнай (выпускаючай) кафедры i зацвярджаецца кiраўнiком
установы вышэйшай адукацыi.
Iндывiдуальны план работы магiстранта распрацоўваецца на падставе
вучэбнага плана ўстановы вышэйшай адукацыi па адпаведнай спецыяльнасцi
вышэйшай адукацыi II ступенi, уключае праграму падрыхтоўкi магiстарскай
дысертацыi i кантрольныя мерапрыемствы.

7.5. Патрабаваннi да зместу навукова-даследчай работы магiстранта
Патрабаваннi да зместу навукова-даследчай
профiльнай (выпускаючай) кафедрай.

работы распрацоўваюцца

У ходзе выканання навукова-даследчай работы ў магiстрантаў фармуюцца
навыкi:
абагульнення i крытычнага аналiзу вынiкаў, атрыманых айчыннымi
i замежнымi навукоўцамi, выяўлення i фармулявання актуальных навуковых
праблем i мэт даследавання;
абгрунтавання актуальнасцi, тэарэтычнай i практычнай значнасцi тэмы
навуковага даследавання, распрацоўкi плана i праграмы правядзення навуковага
даследавання;
правядзення самастойнага даследавання з выкарыстаннем сучасных метадаў
i тэхналогiй у адпаведнасцi з распрацаванай праграмай;
распрацоўкi мадэляў даследуемых працэсаў, з’яў i аб’ектаў (выбар або
мадыфiкацыя iснуючых мадэляў);

выбару метадаў i сродкаў распрацоўкi iнструментарыя эмпiрычнага
даследавання, збору, апрацоўкi, аналiзу, ацэнкi i iнтэрпрэтацыi атрыманых вынiкаў
даследавання;
самастойнага правядзення бiблiяграфiчнай работы з прыцягненнем сучасных
iнфармацыйных тэхналогiй;
прадстаўлення вынiкаў праведзенага даследавання ў выглядзе навуковай
справаздачы, артыкула, дакладу, мадэлi, макета, праграмнага прадукту, патэнта,
магiстэрскай дысертацыi, заяўкi на грант i iнш.
Змест навукова-даследчай работы магiстранта вызначаецца навуковым
кiраўнiком згодна з прафiлiзацыяй адукацыйнай праграмы магiстратуры,
тэматыкай яго навуковага даследавання i замацоўваецца ў iндывiдуальным плане
работы магiстранта.
Змест навукова-даследчай работы магiстранта прадугледжвае выкананне
наступных вiдаў работ:
выкананне ўсiх вiдаў навукова-даследчых работ, якiя ажыццяўляюцца на
адпаведнай базе;
удзел у навуковых i навукова-практычных канферэнцыях, круглых сталах,
дыскусiях;
удзел у конкурсах навукова-даследчых работ;
ажыццяўленне самастойнага даследавання па тэме магiстарскай дысертацыi.
Пералiк форм ажыццяўлення навукова-даследчай работы канкрэтызуецца
i дапаўняецца ў залежнасцi ад прафiлiзацыi адукацыйнай праграмы магiстратуры.

7.6. Патрабаваннi да вынiкаў навучання

Коды УК i ППК, фармiраванне якiх забяспечваюць модулi i вучэбныя
дысцыплiны дзяржаўнага кампанента, паказаны ў таблiцы 2.

Таблiца 2

№
п/п
1
1.1
1.2
2
3

Найменне модуляў, вучэбных дысцыплiн
Сучасныя праблемы архiвазнаўства i дакументазнаўства
Сучасныя праблемы дакументазнаўства i архiвазнаўства
Кiраванне дакументамi i архiвамi
Iнфармацыйныя тэхналогii ў кiраваннi дакументамi
i архiўнай справе
Навукова-даследчая работа

Коды фармiруемых кампетэнцый
УК-1, 3, 4; ППК-2
УК-2, 3; ППК-1
УК-5; ППК-3
УК-1, 6; ППК-4

Вынiкi навучання па модулях i вучэбных дысцыплiнах дзяржаўнага
кампанента (ведаць, умець, валодаць) вызначаюцца вучэбнымi праграмамi
установы вышэйшай адукацыi па вучэбных дысцыплiнах.
Вынiкi навучання па модулях i вучэбных дысцыплiнах кампанента ўстановы
вышэйшай адукацыi, практыках, навукова-даследчай рабоце ўстанова вышэйшай
адукацыi плануе самастойна. Установа вышэйшай адукацыi таксама можа
канкрэтызаваць i дапаўняць вынiкi навучання па модулях i вучэбных дысцыплiнах
дзяржаўнага кампанента, якiя устаноўлены тыпавымi вучэбнымi праграмамi па
вучэбных дысцыплiнах.
Вынiкi навучання павiнны быць суаднесены з патрабаванымi вынiкамi
засваення зместу адукацыйнай праграмы магiстратуры (кампетэнцыямi).
Сукупнасць запланаваных вынiкаў навучання павiнна забяспечваць магiстру
фармiраванне ўсiх УК i ППК, якiя устаноўлены дадзеным адукацыйным
стандартам, а таксама ўсiх дадатковых УК i спецыялiзаваных кампетэнцый, якiя
устаноўлены ўстановай вышэйшай адукацыi самастойна.

8. Патрабаваннi да арганiзацыi адукацыйнага працэсу

8.1. Патрабаваннi да кадравага забеспячэння адукацыйнага працэсу

Педагагiчныя работнiкi для магiстратуры павiнны:
займацца навуковай i (або) навукова-метадычнай дзейнасцю;
валодаць сучаснымi адукацыйнымi, у тым лiку iнфармацыйнымi тэхналогiямi,
неабходнымi для арганiзацыi адукацыйнага i навукова-даследчага працэсаў на
належным узроўнi;
валодаць асобаснымi якасцямi i кампетэнцыi, якiя дазваляюць эфектыўна
арганiзоўваць вучэбную i выхаваўчую работу з магiстрантамi.
8.2. Патрабаваннi
адукацыйнага працэсу

да

матэрыяльна-тэхнiчнага

забеспячэння

Установа вышэйшай адукацыi павiнна мець:
матэрыяльна-тэхнiчную базу, неабходную для арганiзацыi адукацыйнага
i навукова-даследчага працэсаў, самастойнай работы i развiцця асобы магiстранта;

сродкi навучання неабходныя для рэалiзацыi адукацыйнай праграмы
магiстратуры
(прыборы,
абсталяванне,
iнструменты,
вучэбна-наглядныя
дапаможнiкi, камп’ютары, камп’ютарныя сеткi, аўдыявiзуальныя сродкi i iншыя
матэрыяльныя аб’екты).

8.3. Патрабаваннi да навукова-метадычнага забеспячэння адукацыйнага
працэсу
Вучэбна-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу павiнна адпавядаць
наступным патрабаванням:
вучэбныя дысцыплiны павiнны быць забяспечаны сучаснай вучэбнай,
навуковай, iншай лiтаратурай, вучэбнымi праграмамi, вучэбна-метадычнай
дакументацыяй, вучэбна-метадычнымi, iнфармацыйна-аналiтычнымi матэрыяламi;
павiнен быць забяспечаны доступ для кожнага магiстранта да бiблiятэчных
фондаў, электронных сродкаў навучання, электронных iнфармацыйных рэсрусаў
(лакальнага доступу, аддаленага доступу) па ўсiх вучэбных дысцыплiнах.
Навукова-метадычнае забеспячэнне павiнна быць арыентавана на
распрацоўку i ўкараненне ў вучэбны працэс iнавацыйных адукацыйных тэхналогiй,
адэкватных кампетэнтнаснаму падыходу (крэатыўнага i дыялогавага навучання,
варыятыўных мадэляў самастойнай работы, модульных i рэйтынгавых сiстэм
навучання, тэставых i iншых сiстэм ацэньвання ўзроўню кампетэнцый i да т.п.).

8.4. Патрабаваннi да арганiзацыi самастойнай работы магiстрантаў

Патрабаваннi
заканадаўствам.

да

арганiзацыi

самастойнай

работы

вызначаюцца

8.5. Патрабаваннi да арганiзацыi iдэалагiчнай i выхаваўчай работы
Патрабаваннi да арганiзацыi iдэалагiчнай i выхаваўчай работы вызначаюцца
ў адпаведнасцi з рэкамендацыямi па арганiзацыi iдэалагiчнай i выхаваўчай работы
ва ўстановах вышэйшай адукацыi i праграмна-плануючай дакументацыяй
выхавання.

8.6. Агульныя
кампетэнцый

патрабаваннi

да

формаў

i сродкаў

дыягностыкi

Канкрэтныя формы i працэдуры прамежкавага кантролю ведаў магiстрантаў
па кожнай вучэбнай дысцыплiне распрацоўваюцца адпаведнай кафедрай установы
вышэйшай адукацыi i адлюстроўваюцца ў навучальных праграмах установы
вышэйшай адукацыi па вучэбных дысцыплiнах.
Для атэстацыi магiстрантаў на адпаведнасць iх персанальных дасягненняў
паэтапным цi канчатковым патрабаванням адукацыйнай праграмы магiстратуры
ствараюцца фонды ацэначных сродкаў, якiя ўключаюць тыпавыя заданнi, заданнi
адкрытага тыпу, заданнi камунiкатыўнага тыпу, кантрольныя работы, тэсты,
комплексныя квалiфiкацыйныя заданнi, тэматыку рэфератаў, метадычныя
распрацоўкi па iнавацыйных формах навучання i кантролю за фармiраваннем
кампетэнцый, тэматыку i прынцыпы складання эсэ, формы анкет для правядзення
самаацэнкi кампетэнцый магiстрантаў i iнш. Фонды ацэначных сродкаў
распрацоўваюцца адпаведнымi кафедрамi ўстановы вышэйшай адукацыi.
Сродкамi ацэнкi павiнна прадугледжвацца адзнака здольнасцi магiстрантаў да
творчай дзейнасцi, iх гатоўнасць весцi пошук у вырашэннi новых задач, звязаных
з недахопам канкрэтных спецыяльных ведаў i адсутнасцю агульнапрынятых
алгарытмаў.
Для дыягностыкi кампетэнцый выкарыстоўваюцца наступныя формы:
вусная;
пiсьмовая;
вусна-пiсьмовая;
тэхнiчная.
Да вуснай формы дыягностыкi кампетэнцый адносяцца:
сумоўi;
калоквiўмы;
даклады на семiнарскiх занятках;
даклады на канферэнцыях;
вусныя залiкi;
вусныя экзамены;
ацэньванне на падставе дзелавой гульнi;
тэсты дзеяння;
iншыя.
Да пiсьмовай форме дыягностыкi кампетэнцый адносяцца:
тэсты;

кантрольныя апытаннi;
кантрольныя работы;
пiсьмовыя
практыкаваннях;

справаздачы

па

аўдыторных

(дамашнiх)

практычных

пiсьмовыя справаздачы па лабараторных работах;
эсэ;
рэфераты;
справаздачы па навукова-даследчай рабоце;
публiкацыi артыкулаў, дакладаў;
заяўкi на вынаходствы i карысныя мадэлi;
пiсьмовыя залiкi;
пiсьмовыя экзамены;
стандартызаваныя тэсты;
ацэньванне на аснове модульна-рэйтынгавай сiстэмы;
ацэньванне на аснове кейс-метаду;
ацэньванне на аснове партфолiо;
ацэньванне на аснове метаду кааперацыi ў развiццi;
ацэньванне на аснове праектнага метаду;
ацэньванне на падставе дзелавой гульнi;
iншыя.
Да вусна-пiсьмовай формы дыягностыкi кампетэнцый адносяцца:
справаздачы па аўдыторных практычных практыкаваннях з iх вуснай
абаронай;
справаздачы па хатнiх практычных практыкаваннях з iх вуснай абаронай;
справаздачы па лабараторных работах з iх вуснай абаронай;
залiкi;
экзамены;
ацэньванне на аснове модульна-рэйтынгавай сiстэмы;
ацэньванне на аснове метаду кааперацыi ў развiццi;
ацэньванне на аснове праектнага метаду;

ацэньванне на аснове дзелавой гульнi;
ацэньванне на аснове метаду Дэльфi;
iншыя.
Да тэхнiчнай формы дыягностыкi кампетэнцый адносяцца:
электронныя тэсты;
электронныя практыкумы;
вiзуальныя лабараторныя работы;
iншыя.

9. Патрабаваннi да вынiковай атэстацыi

9.1. Агульныя патрабаваннi

Вынiковая атэстацыя пры завяршэннi засваення адукацыйнай праграмы
магiстратуры, дазваляе вызначыць тэарэтычную i практычную падрыхтаванасць
выпускнiка магiстратуры да навукова-даследчай, навукова-педагагiчнай i вучэбнаметадычнай, аналiтычнай, тэхналагiчнай, кансультацыйнай, iнавацыйнай
i арганiзацыйна-кiраўнiчай дзейнасцi i засваення адукацыйнай праграмы
аспiрантуры, якая забяспечвае атрыманне навуковай квалiфiкацыi «Даследчык».

9.2 Патрабаваннi да магiстарскай дысертацыi

Патрабаваннi да структуры, зместу i аб’ёму магiстарскай дысертацыi
вызначаюцца ўстановай вышэйшай адукацыi на аснове дадзенага адукацыйнага
стандарта i Правiлаў правядзення атэстацыi студэнтаў, курсантаў, слухачоў пры
засваеннi зместу адукацыйных праграм вышэйшай адукацыi.
Пры
падрыхтоўцы
магiстарскай
дысертацыi
магiстрант
павiнен
прадэманстраваць, абапiраючыся на атрыманыя веды i сфармiраваныя УП, ППК
i спецыялiзаваныя кампетэнцыi, уменне вырашаць на сучасным узроўнi задачы
прафесiйнай дзейнасцi, здольнасць iнтэграваць навуковыя веды, навукова
аргументаваць свой пункт гледжання.
Магiстарская дысертацыя пры завяршэннi засваення зместу адукацыйнай
праграмы магiстратуры павiнна быць накiравана на вырашэнне тэарэтычнай,
эксперыментальнай або прыкладной задачы ў галiне дакументазнаўства i (або)
архiвазнаўства.

Магiстарская дысертацыя павiнна ўтрымлiваць рэфератыўную частку
i навукова-даследчую частку, якая адлюстроўвае ППК i спецыялiзаваныя
кампетэнцыi выпускнiка магiстратуры ў адпаведнасцi са спецыяльнасцю
падрыхтоўкi. Навукова-даследчая частка павiнна складаць не менш за 50 працэнтаў
аб’ёму дысертацыi.

