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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Роля і месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста. 

Вучэбная дысцыпліна «Методыка рэдагавання асобных відаў літаратуры» 

з’яўляецца прафільна вызначальнай у сістэме падрыхтоўкі будучых літаратурных 

рэдактараў. Вывучэнне будучымі спецыялістамі тэарэтычных асноў рэдагавання 

вучэбных, мастацкіх і дзіцячых выданняў, а таксама практычнае рэдактарскае 

ўдасканаленне азначаных тэкстаў мае важнае значэнне ў далейшай прафесійнай 

дзейнасці і з’яўляецца неад’емным складнікам профільнай падрыхтоўкі 

спецыялістаў. «Методыка рэдагавання асобных відаў літаратуры» – прыкладная па 

характары, практычная па мэце і комплексная па складніках вучэбная дысцыпліна. 

Вучэбная дысцыпліна скіравана на засваенне студэнтамі спецыфікі працы рэдактара 

з аўтарскімі тэкстамі, створанымі для апублікавання ў выглядзе вучэбных, мастацкіх 

і дзяцячых выданняў. Вучэбная дысцыпліна «Методыка рэдагавання асобных відаў 

літаратуры» з’яўляецца дысцыплінай спецыялізацыі і ўваходзіць у кампанент 

установы вышэйшай адукацыі цыкла спецыяльных дысцыплін. 

Сувязь вучэбнай дысцыпліны з іншымі дысцыплінамі вучэбнага плана. 

Вывучэнне дысцыпліны «Методыка рэдагавання асобных відаў літаратуры» 

грунтуецца на ведах і суправаджаецца паглыбленымі міжпрадметнымі сувязямі з 

дысцыплінай «Методыка рэдагавання». 

Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны. Мэта вывучэння дысцыпліны – 

засваенне будучымі рэдактарамі метадалогіі рэдактарскага аналізу і праўкі 

прызначанага для апублікавання аўтарскага твора мастацкай, вучэбнай і дзіцячай 

літаратуры, замацаванне прафесійных навыкаў удасканалення азначаных тэкстаў з 

боку зместу і формы. Дасягненне мэты вывучэння курса ідзе праз вырашэнне 

наступных задач: спасціжэнне і замацаванне метадаў работы рэдактара з аўтарскім 

творам мастацкай, вучэбнай і дзіцячай літаратуры ў залежнасці ад жанру і віду 

тэксту, тыпу выдання, чытацкага адраса; авалодванне спецыфікай рэдактарскай 

дзейнасці ў розных сродках масавай інфармацыі і выдавецтве; падстаўнае 

правядзенне моўна-стылѐвай праўкі аўтарскага тэксту і падстаўнае абгрунтаванне 

выпраўленняў; засваенне прыѐмаў праўкі аўтарскага тэксту мастацкай, вучэбнай і 

дзіцячай літаратуры на камп’ютары (як у наборы, так і ў вѐрстцы). 

Патрабаванні да асваення вучэбнай дысцыпліны.  

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен: 

ведаць: 

– спецыфіку мастацкіх, вучэбных і дзіцячых тэкстаў (выданняў); 

– методыку рэдактарскага аналізу аўтарскага тэксту мастацкай, вучэбнай і 

дзіцячай літаратуры; 

– паслядоўнасць творчага працэсу рэдагавання і яго этапы; 

– прыѐмы рэдактарскай і карэктарскай праўкі; 

умець: 

– ацэньваць аўтарскі рукапіс мастацкай, вучэбнай і дзіцячай літаратуры на 

прадмет мэтазгоднасці яго выдання; 

– ажыццяўляць усебаковы рэдактарскі аналіз аўтарскага рукапісу ў мэтах 

выпрацоўкі рэкамендацый аўтару, накіраваных на дапрацоўку тэксту мастацкай, 

вучэбнай і дзіцячай літаратуры; 
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– на падставе тэарэтычнай аргументацыі рабіць рэдактарскую праўку тэксту 

мастацкай, вучэбнай і дзіцячай літаратуры; 

– ацаніць ілюстрацыйны матэрыял, які прызначаны для аздаблення тэкстаў 

(выданняў) мастацкай, вучэбнай і дзіцячай літаратуры; 

валодаць: 

– прыѐмамі мысленчага мадэлявання ў працэсе рэдактарскага аналізу; 

– спосабамі праверкі аўтарскага тэксту мастацкай, вучэбнай і дзіцячай 

літаратуры на разнастайных этапах рэдагавання; 

– методыкай аналізу мовы і стылю твора мастацкай, вучэбнай і дзіцячай 

літаратуры; 

– тэхнікай праўкі аўтарскага рукапісу. 

Характарыстыка метадаў і тэхналогій навучання. Пры вывучэнні 

дысцыпліны «Методыка рэдагавання асобных відаў літаратуры», акрамя 

традыцыйных, выкарыстоўваецца метад праектаў, які дазваляе студэнтам стварыць 

канцэптуальныя макеты вучэбнай, дзіцячай і мастацкай кнігі. Практыкуецца 

праблемны падыход да навучання, што дазваляе скіраваць навучэнцаў на 

пошукавую дзейнасць, актывізуе іх крэатыўнасць, самастойнасць у вырашэнні 

пастаўленых вучэбных задач. У практыцы выкладання выкарыстоўваюцца сучасныя 

інфармацыйныя тэхналогіі: спецыяльнае праграмнае забеспячэнне, электронныя 

бібліятэкі і базы дадзеных, распрацаваныя прэзентацыі і г.д. 

У адпаведнасці з вучэбным планам на вывучэнне дысцыпліны «Методыка 

рэдагавання асобных відаў літаратуры» адведзена 262 гадзіны, у тым ліку 

аўдыторных – 140 гадзін, з іх 20 гадзін лекцыі, 116 гадзіны – лабараторныя заняткі, 

4 гадзіны – кіруемая самастойная работа. Выкладанне дысцыпліны праводзіцца на 

вочнай форме навучання і разлічана на сѐмы семестр ІV курса. Форма выніковага 

кантролю ведаў па дысцыпліне – экзамен.  
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

1. “Методыка рэдагавання асобных відаў літаратуры” як вучэбная дысцыпліна 

“Методыка рэдагавання асобных відаў літаратуры” як вучэбная дысцыпліна. 

Яе змест, мэта і задачы вывучэння. Асноўныя асаблівасці і спецыфіка рэдагавання 

твораў вучэбнай, дзіцячай і мастацкай літаратуры.  

2. Вучэбнае выданне як аб’ект рэдактарскай працы 

Зараджэнне вучэбнага кнігавыдання ў Беларусі, яго эвалюцыя і сучасны стан. 

Вучэбная кніга як выданне са спецыфічнамі мэтамі і задачамі. Прадмет вучэбнага 

выдання. Патрабаванні да зместу вучэбнай кнігі. Функцыянальнае прызначэнне 

вучэбнай літаратуры (функцыі: камунікатыўная, інфармацыйная, пазнавальная, 

развіццѐвая, выхаваўчая, арганізуючая, сістэматызуючая). Набыткі педагогікі як 

навукі і сучаснае вучэбнае кнігавыданне. Спецыфіка фарміравання інфармацыйнай 

культуры асобы, а таксама сістэмы этычных нормаў і эстэтычных пераваг суб’екта 

навучання праз вучэбную літаратуру. Праблемы сучаснага беларускага вучэбнага 

кнігавыдання. Перыядычны друк і вучэбная літаратура. Беларускія пазнавальныя 

часопісы для дзяцей і падлеткаў. 

3. Методыка рэдактарскага аналізу і ацэнкі вучэбнага выдання 

Агульная тыпалагічная характарыстыка вучэбных выданняў. Віды вучэбных 

выданняў (праграмна-метадычныя (вучэбны план, вучэбная праграма), вучэбна-

метадычныя (метадычныя ўказанні, метадычныя рэкамендацыі), навучальныя 

(падручнік, вучэбны дапаможнік, канспект лекцый, курс лекцый), дапаможныя 

(практыкум, хрэстаматыя, зборнік задач і практыкаванняў, кніга для чытання)).  

Чытацкі адрас як адна з найважнейшых характарыстык вучэбнай літаратуры. 

Групы чытачоў вучэбных выданняў (тыя, хто навучаецца: выхаванцы дзіцячых 

садкоў, школьнікі, навучэнцы, студэнты, магістранты і аспіранты; тыя, хто навучае: 

выхавацелі, настаўнікі і выкладчыкі).  

Канструяванне вучэбнага выдання як складаны і разгалінаваны працэс. 

Аспекты канструявання вучэбнага выдання (спецыфіка прадметнай галіны 

дысцыпліны, эфектыўнасць засваення вучэбных тэарэтычных і практычных ведаў, 

абавязковасць фарміравання асобы чытача, асаблівасці зместу і функцый выдання, 

яго мэтавае прызначэнне, катэгорыя навучэнцаў, магчымасці выкарыстаных 

методык і тэхналогій). 

Моўна-стылѐвыя патрабаванні да вучэбнай кнігі. Мова як асноўны сродак 

перадачы вучэбнай інфармацыі. Літаратурная норма ў вучэбнай літаратуры. Сувязь 

чытацкага адраса і моўна-стылѐвай спецыфікі вучэбнай кнігі. Тэрміналагічныя 

адзінкі і паняцці ў вучэбным выданні. Асноўныя моўна-стылѐвыя памылкі ў 

вучэбным тэксце, прыѐмы іх выяўлення і выпраўлення. Рэдактарская праўка 

вучэбных выданняў. 

Праца рэдактара над апаратам вучэбнай кнігі. Апарат арыенціроўкі вучэбнай 

кнігі (прадмова, заўвагі, заключэнне, бібліяграфічныя матэрыялы, паказальнікі, 

дадаткі, слоўнікі, спісы скарачэнняў і ўмоўных абазначэнняў, сістэма рубрыкацыі і 

вылучэнняў). Апарат арганізацыі засваення вучэбнага матэрыялу (пытанні, заданні і 

практыкаванні). Апарат апрацоўкі вучэбнага выдання. 

Ілюстрацыйны матэрыял у вучэбным выданні. Віды ілюстрацый (прадметныя, 

абстрактныя, вобразныя, чарцяжы, схемы, карты). Супраца рэдактара і мастака. 
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Ацэнка рэдактарам ілюстрацыйных матэрыялаў (мэтазгоднасць, правільнасць 

размяшчэння ў выданні, якасць). Адпаведнасць ілюстрацый зместу вучэбнага 

выдання і чытацкаму адрасу. Шрыфтавая разнастайнасць у вучэбным выданні і 

іншыя вылучэнні. 

4. Твор мастацкай літаратуры як аб’ект рэдактарскай працы 

Мастацкая літаратура як асаблівы феномен чалавечай дзейнасці. Сувязь 

мастацтва і выдавецкай справы. Прадмет мастацтва. Функцыі мастацкай літаратуры 

(эстэтычныя, этычныя, камунікатыўныя, пазнавальныя, кіравальныя). Сучасныя 

беларускія перыядычныя выданні, якія асвятлаюць праблемы мастацтва і культуры. 

Літаратурныя часопісы. Беларускія выдавецтвы, якія спецыялізуюцца на выпуску 

мастацкай літаратуры. Рынак беларускай мастацкай літаратуры: праблемы і 

перспектывы.  

5. Методыка рэдактарскага аналізу і ацэнкі твораў мастацкай літаратуры 

Адбор твораў мастацкай літаратуры да друку (чытацкі запыт, узровень развіцця 

эстэтычных патрэб грамадства, прапанова аўтарамі новых твораў). Сучасная 

беларуская літаратура і інтэрнэт. Графаманія і сучасны літаратурны працэс. Масавая 

літаратура. Выданне літаратурнай спадчыны беларускіх пісьменнікаў. Віды 

выданняў (монавыданне, зборнік, збор твораў). 

Чытацкі адрас літаратурна-мастацкіх выданняў. Масавы чытач. Спецыялісты 

(літаратуразнаўцы, гісторыкі літаратуры; літаратурныя крытыкі; выкладчыкі і 

настаўнікі, бібліятэкары і аўтары сцэнарыяў). Масавае выданне. Навукова-масавае 

выданне. Навуковае выданне. 

Асаблівасці ўзаемадзеяння рэдактара з аўтарам твора мастацкай літаратуры. 

Рэдактарская этыка. Узаемадзеянне рэдактара і перакладчыка. Падрадковы пераклад 

і яго літаратурная праўка. 

Жанравая разнастайнасць твораў мастацкай літаратуры і яе родавыя 

асаблівасці. Эпічныя творы (апавяданне, аповесць, раман). Лірычныя творы (верш, 

ода, эпіграма, паэма). Драматычныя творы (трагедыя, драма, камедыя). Рэдактарская 

праўка твораў мастацкай літаратуры. Асаблівасці рэдагавання эпічных твораў. 

Асаблівасці рэдагавання лірычных твораў. Асаблівасці рэдагавання драматычных 

твораў. 

Работа рэдактара з ілюстрацыямі ў мастацкіх выданнях. Віды ілюстрацый. 

Спецыфіка функцый ілюстрацый у літаратурна-мастацкіх выданнях. Супраца 

рэдактара і мастака. Ацэнка рэдактарам ілюстрацыйных матэрыялаў (мэтазгоднасць, 

правільнасць размяшчэння ў выданні, якасць). Адпаведнасць ілюстрацый зместу і 

чытацкаму адрасу. Шрыфтавая разнастайнасць у літаратурна-мастацкім выданні і 

іншыя вылучэнні. 

6. Твор дзіцячай літаратуры як аб’ект рэдактарскай працы 

Прадмет і мэтавае прызначэнне дзіцячай літаратуры. Спецыфіка дзіцячай 

мастацкай, вучэбнай, навукова-пазнавальнай, даведачнай і іншых відаў літаратуры. 

Функцыянальнае прызначэнне дзіцячай кнігі, перыядычных выданняў для дзяцей і 

падлеткаў. Эвалюцыя беларускіх перыядычных выданняў для дзяцей. Сучасныя 

беларускія перыядычныя выданні для дзяцей і падлеткаў. Беларускія выдавецтвы, 

якія спецыялізуюцца на выпуску дзіцячай мастацкай, вучэбнай і навукова-

папулярнай літаратуры. Сайты беларускіх СМІ і выдавецтваў, якія спецыялізуюцца 
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на выпуску дзіцячай літаратуры. Дзіцячая літаратуры ў інтэрнэце. Сацыяльныя сеткі 

як сродак папулярызацыі чытання сяроддзяцей і падлеткаў. Рэдактарская 

падрыхтоўка тэкстаў для электронных дзіцячых выданняў. 

7. Методыка рэдактарскага аналізу і ацэнкі твораў дзіцячай літаратуры 

Жанравая разнастайнасць выданняў для дзяцей. Найбольш распаўсюджаныя 

жанры дзіцячай мастацкай літаратуры: эпічныя (казка, апавяданне, аповесць), 

лірычныя (верш, песня, загадка), драматычныя (кароткія п’есы). 

Чытацкі адрас дзіцячага выдання. Спецыфіка псіхалогіі дзіцячага ўспрымання 

тэкставай рэчаіснасці. Узроставыя і адукацыйныя характарыстыкі чытацкага адраса. 

Выданні для дашкольнікаў. Выданні для малодшых школьнікаў. Выданні для 

школьнікаў. Выданні для навучэнцаў і студэнтаў. 

Віды выданняў для дзяцей. Крытэрыі вылучэння розных відаў выданняў для 

дзяцей: матэрыяльна-канструкцыйныя асаблівасці выдання (кніга, кніга-цацка, 

перыядычнае выданне), структура кніжных выданняў (зборнік, монавыданне, 

серыйнае выданне, збор твораў), характар інфармацыі (навукова-папулярнае, 

даведачнае, практычны дапаможнік, выданне для адпачынку, інфармацыйнае). 

Адбор дзіцячых выданняў да друку. Сучасныя беларускія дзіцячыя 

пісьменнікі. Праблема папулярызацыі дзіцячай літаратуры. Выстава-кірмаш 

дзіцячай кнігі “Кніжкі ў штанішках” як сродак прасоўвання дзіцячай кнігі.  

Работа рэдактара з ілюстрацыямі ў дзіцячым выданні. Віды ілюстрацый у 

залежнасці ад віду выдання. Спецыфіка функцый ілюстрацый у дзіцячых мастацка-

літаратурных, вучэбных, навукова-пазнавальных, даведачных выданнях. Супраца 

рэдактара і мастака. Ацэнка рэдактарам ілюстрацыйных матэрыялаў (мэтазгоднасць, 

правільнасць размяшчэння ў выданні, якасць). Адпаведнасць ілюстрацый зместу і 

чытацкаму адрасу. Шрыфтавая разнастайнасць у дзіцячых мастацка-літаратурных, 

вучэбных, навукова-пазнавальных, даведачных выданнях і іншыя вылучэнні. 

Работа рэдактара над апаратам дзіцячага выдання. Яго дыдактычная 

накіраванасць. Узроставыя асаблівасці чытача, тып выдання, від літаратуры як 

асноўныя крытэрыі фарміравання апарату дзіцячага выдання.  

Агульныя патрабаванні да тэхнічнага афармлення выданняў для дзяцей. 

Адпаведныя дзяржаўныя стандарты і санітарныя патрабаванні. Псіхафізічныя 

асаблівасці дзяцей як падстава для вылучэння груп выданняў: выданні для 

дашкольнікаў (да 6 гадоў), выданні для малодшых школьнікаў (7-10 гадоў), выданні 

для дзяцей сярэдняга школьнага ўзросту (11-14 гадоў), выданні для падлеткаў (15-17 

гадоў). Забароны і абмежаванні ў тэхнічным афармленні выданняў для дзяцей. 
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1 “Методыка рэдагавання асобных відаў 

літаратуры” як вучэбная дысцыпліна 2   
 

  

2 Вучэбнае выданне як аб’ект рэдактарскай 

працы 2  4 
 

 Калѐквіум 

3 Методыка рэдактарскага аналізу і ацэнкі 

вучэбнага выдання 
4  4 

 
 Тэст 1 

4 Віды вучэбных выданняў 
  4 

 
 

Рэдагаванне 

тэксту 

5 Чытацкі адрас вучэбнага выдання 
  4 

 
 

Рэдагаванне 

тэксту 

6 Канструяванне вучэбнага выдання 
  4 

 
 

Рэдагаванне 

тэксту 

7 Моўна-стылѐвыя патрабаванні да 

вучэбнай кнігі 
  4 

 
 

Рэдагаванне 

тэксту 

8 Рэдактарская праўка вучэбных выданняў 
  4 

 
 

Рэдагаванне 

тэксту 
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9 Праца рэдактара над апаратам вучэбнай 

кнігі 
  4 

 
 

Рэдагаванне 

тэксту 

10 Ілюстрацыйны матэрыял ў вучэбным 

выданні 
  4 

 
 

Рэдагаванне 

тэксту 

11 Твор мастацкай літаратуры як аб’ект 

рэдактарскай працы 2  4 
 

 
Рэдагаванне 

тэксту 

12 Методыка рэдактарскага аналізу і ацэнкі 

твораў мастацкай літаратуры 
4  4 

 
 Тэст 2 

13 Адбор твораў мастацкай літаратуры да 

друку 
  4 

 
 

Рэдагаванне 

тэксту 

14 Чытацкі адрас літаратурна-мастацкіх 

выданняў 
  4 

 
 

Рэдагаван-не 

тэксту 

15 Асаблівасці ўзаемадзеяння рэдактара з 

аўтарам твора мастацкай літаратуры 
  4 

 
2 Даклады 

16 Жанравая разнастайнасць твораў 

мастацкай літаратуры 
  4 

 
 

Рэдагаванне 

тэксту 

17 Рэдактарская праўка твораў мастацкай 

літаратуры 
  4 

 
 

Вусная 

справаздача 

18 Асаблівасці рэдагавання эпічных твораў 
  4 

 
 

Рэдагаванне 

тэксту 

19 Асаблівасці рэдагавання лірычных твораў 
  4 

 
 

Рэдагаванне 

тэксту 

20 Асаблівасці рэдагавання драматычных 

твораў 
  4 

 
 

Рэдагаванне 

тэксту 

21 Работа рэдактара з ілюстрацыямі ў 

мастацкіх выданнях 
  4 

 
 

Рэдагаванне 

тэксту 

22 Твор дзіцячай літаратуры як аб’ект 

рэдактарскай працы 2  4 
 

 
Рэдагаванне 

тэксту 
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23 Методыка рэдактарскага аналізу і ацэнкі 

твораў дзіцячай літаратуры 
4  4 

 
 Тэст 3 

24 Жанравая разнастайнасць выданняў для 

дзяцей 
  4 

 
 

Рэдагаванне 

тэксту 

25 Чытацкі адрас дзіцячага выдання 
  4 

 
 

Рэдагаванне 

тэксту 

26 Віды выданняў для дзяцей 
  4 

 
 

Рэдагаванне 

тэксту 

27 Адбор дзіцячых выданняў да друку 
  4 

 
 

Рэдагаванне 

тэксту 

28 Работа рэдактара з ілюстрацыямі ў 

дзіцячым выданні 
  4 

 
 

Рэдагаванне 

тэксту 

29 Работа рэдактара над апаратам дзіцячага 

выдання 
  4 

 
 Тэст 4 

30 Агульныя патрабаванні да тэхнічнага 

афармлення выданняў для дзяцей 
  4 

 
2 Рэферат 

 Усяго: 20  116  4  
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ІІ. РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА АРГАНІЗАЦЫІ САМАСТОЙНАЙ ПРАЦЫ 

У працэсе вывучэння дысцыпліны студэнтам рэкамендуецца рэгулярна 

працаваць з аўтарскімі тэкстамі розных жанраў і відаў, з гледжання рэдактара 

ацэньваць іх і выяўляць наяўныя хібы, спрабаваць рабіць абгрунтаваную 
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рэдактарскую праўку. Неабходнасць перманентна ўдасканальваць сваю 

маўленчую кампетэнцыю для якаснага рэдагавання тэкстаў патрабуе ад 

будучага рэдактара пастаянна сачыць за выхадам новай даведачнай літаратуры, 

наведваць прафесійныя выставы (штогадовая Мінская міжнародная кніжная 

выстава-кірмаш, Міжнародная спецыялізаваная выстава “СМІ ў Беларусі”, 

выстава-кірмаш дзіцячай кнігі “Кніжкі ў штанішках” і г.д.), навукова-

практычныя канферэнцыі па праблемых кнігавыдання, прымаць удзел у 

прафесійных суполках у сацыяльных сетках (“Добрый редактор”) і на падставе 

зробленых высноў рыхтаваць даклады. Прадугледжваецца напісанне рэфератаў. 

 

 

ІІІ. РЭКАМЕНДУЕМЫЯ СРОДКІ ДЫЯГНОСТЫКІ 

Для атэстацыі студэнтаў на адпаведнасць іх персанальных дасягненняў 

патрабаванням праграмы «Методыка рэдагавання асобных відаў літаратуры» 

ствараецца фонд ацэначных сродкаў, які ўключае тыпавыя заданні, тэсты, тэмы 

рэфератаў, пытанні да выніковага экзамену і інш. Ацэначнымі сродкамі 

прадугледжвацца ацэнка здольнасці студэнтаў да творчай дзейнасці ў час 

рэдагавання тэкстаў, іх гатоўнасць весці пошук вырашэння новых задач, 

звязаных з недастатковасцю канкрэтных спецыяльных ведаў і адсутнасцю 

агульнапрызнаных алгарытмаў. У якасці формаў дыягностыкі кампетэнцый 

студэнтаў выкарыстоўваюцца: 

– вусныя формы: гутаркі, калѐквіумы, даклады на занятках і інш.; 

– пісьмовыя формы: тэсты, пісьмовыя справаздачы па практычных 

работах і пасля наведвання прафесійных мерапрыемстваў (выстаў, 

канферэнцый), рэдагаванне тэкстаў, рэфераты; 

– вусна-пісьмовыя формы: справаздачы па практычных работах з іх 

вуснай абаронай, экзамен па дысцыпліне і інш. 

 

ІV. ТЭМЫ РЭФЕРАТАЎ 

1. Сучасныя беларускія дзіцячыя часопісы. Аналіз праблематыкі і лексіка-

стылістычных асаблівасцяў. 

2. Сучасныя беларускія перыядычныя выданні па праблемах мастацтва і 

культуры. Аналіз праблематыкі і лексіка-стылістычных асаблівасцяў. 

3. Сучасныя беларускія перыядычныя выданні па праблемах адукацыі і 

навучання. Аналіз праблематыкі і лексіка-стылістычных асаблівасцяў. 

4. Дзяржаўныя стандарты і санітарныя нормы для вучэбных выданняў (пэўны 

ўзроставы перыяд). 

5. Дзяржаўныя стандарты і санітарныя нормы для дзіцячых выданняў. 

6. Праблемы кнігавыдання мастацкай літаратуры. Нацыянальная спецыфіка і 

міжнародны вопыт. 

7. Сучасны выдавецкі працэс і дзіцячая кніга. Нацыянальная спецыфіка і 

міжнародны вопыт. 

8. Мастацкае афармленне выданняў для дзяцей. 



14 

 

9. Рэдактарская падрыхтоўка электронных вучэбных выданняў (пэўны 

ўзроставы перыяд). 

10. Спецыяфіка рэдактарскай падрыхтоўкі мастацкіх твораў розных жанраў. 

11. Асаблівасці рэдагавання эпічных, лірычных і драматычных твораў. 

12. Праблемы сучаснага кнігавыдання вучэбнай літаратуры для вышэйшай 

школы. Нацыянальная спецыфіка і міжнародны вопыт. 

13. Праблемы сучаснага кнігавыдання вучэбнай літаратуры для сярэдняй 

школы. Нацыянальная спецыфіка і міжнародны вопыт. 

14. Праблемы сучаснага кнігавыдання вучэбнай літаратуры для пачатковай 

школы. Нацыянальная спецыфіка і міжнародны вопыт. 

15. Сайты беларускіх выдавецтваў вучэбнай літаратуры. Параўнальны аналіз. 

16. Сайты беларускіх выдавецтваў мастацкай літаратуры. Параўнальны аналіз. 

17. Сайты беларускіх выдавецтваў дзіцячай перыѐдыкі. Параўнальны аналіз. 

18. Стварэнне макета сучаснага вучэбнага выдання для пачатковай (сярэдняй) 

школы. 

19. Стварэнне макета сучаснага дзіцячага забаўляльнага (адукацыйнага) 

часопіса. 

20. Стварэнне макета кнігі сучаснага беларускага пісьменніка. 
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ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ   

Назва вучэбнай 
дыcцыпліны, з 
якой патрабуецца 
ўзгадненне 

Назва кафедры Прапановы аб 
змяненнях у 
змесце вучэбнай 
праграмы па 
вывучаемай 
вучэбнай 
дысцыпліне 

Рашэнне, прынятае 
кафедрай, якая 
распрацавала 
вучэбную 
праграму (з 
указаннем даты і 
нумара пратакола) 

Методыка 

рэдагавання 

Стылістыкі і літа-

ратурнага рэдага-

вання 

Прапаноў няма 

  

Заўваг няма.  

Пр.№ 9 ад 

6.04.2016 г. 
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ДАПАЎНЕННІ І ЗМЯНЕННІ ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ  

НА 20__ / 20__ НАВУЧАЛЬНЫ ГОД  

№ п/п Дапаўненні і змяненні Падстава 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вучэбная праграма перагледжана і адобрана на пасяджэнні кафедры 

Стылістыкі і літаратурнага рэдагавання (пратакол № __ ад __. __. 20__ г.) 
 
 

Загадчык кафедры 

Д-р філал. навук прафесар     ______________________           В. І. Іўчанкаў 
 
 

ЗАЦВЯРДЖАЮ 

 

Дэкан факультэта 

Канд. філал. навук дацэнт  ______________________ С. В. Дубовік 


