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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Роля і месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста. 

Вывучэнне дысцыпліны «Методыка рэдагавання» мае асноватворнае значэнне ў 

працэсе падрыхтоўкі рэдактара. Гэта тлумачыцца практыкаарыентаванасцю курса, 

скіраванасцю яго на падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў для розных 

сфер рэдакцыйна-выдавецкай дзейнасці ў інфармацыйным грамадстве. 

Падрыхтоўка рэдактараў з вышэйшай адукацыяй прадугледжвае фарміраванне 

ў студэнтаў прафесійных кампетэнцый, якія базіруюцца на спецыяльных ведах: па-

першае, прадмета, механізма і агульнай структуры рэдактарскага аналізу; па-другое, 

псіхалагічных перадумоў рэдагавання; па-трэцяе, асаблівасцяў рэдактарскага 

чытання, відаў правак і карэктурных знакаў; па-чацвёртае, асаблівасцяў 

рэдактарскай працы з фактычнай інфармацыяй; па-пятае, спецыфічных 

характарыстык выданняў розных відаў і тыпаў. Засваенне пералічаных ведаў у 

сукупнасці з авалоданнем спецыяльнымі ўменнямі і навыкамі дазваляе студэнтам 

спасцігнуць рэдагаванне як галіну прафесійнай дзейнасці, на што і накіраваны курс 

«Методыка рэдагавання». Вучэбная дысцыпліна «Методыка рэдагавання» 

з’яўляецца дысцыплінай спецыялізацыі і ўваходзіць у кампанент установы 

вышэйшай адукацыі цыкла спецыяльных дысцыплін. 

Сувязі вучэбнай дысцыпліны з іншымі дысцыплінамі вучэбнага плана. 

Вывучэнне дысцыпліны «Методыка рэдагавання» базуецца на агульных ведах па 

стылістыцы і мовазнаўстве, атрыманых студэнтамі пры вывучэнні дысцыплін «Мова 

сродкаў масавай камунікацыі» і «Стылістыка». Пры гэтым з базавымі палажэннямі 

тэорыі рэдагавання студэнты знаёмяцца пры засваенні дысцыпліны «Асновы 

літаратурна-рэдактарскай дзейнасці», што дае падставы для фарміравання 

практычных рэдактарскіх уменняў і навыкаў пры вывучэнні курса «Методыка 

рэдагавання», а таксама атрымання спецыяльных прафесійных ведаў у галіне 

рэдактарскай падрыхтоўкі літаратурнага твора. 

Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны. Асноўнай мэтай вывучэння вучэбнай 

дысцыпліны з’яўляецца засваенне студэнтамі на практычным і тэарэтычным 

узроўнях методыкі працы рэдактара над тэкстам літаратурнага твора. Гэта 

дасягаецца вырашэннем агульных і прыватных задач: усведамленне месца і ролі 

рэдагавання як галіны практычнай дзейнасці ў сучасным грамадстве; атрыманне 

спецыяльных звестак аб прыёмах выяўлення і ліквідацыі моўна-стылёвых і 

кампазіцыйных памылак і недакладнасцяў у літаратурным творы; выпрацоўка 

навыкаў прафесійнага рэдактарскага чытання тэксту; фарміраванне ўменняў 

праводзіць падстаўную і доказную для аўтара праўку літаратурнага твора на ўсіх 

узроўнях з выкарыстаннем знакаў карэктарскай і выдавецкай правак; вывучэнне 

спецыфічных характарыстык розных тыпаў і відаў выданняў у тэорыі і практыцы 

рэдагавання; выяўленне асаблівасцяў рэдактарскай падрыхтоўкі розных відаў 

выданняў; азнаямленне са спецыфічнымі патрабаваннямі да набору і вёрсткі 

тэкставых выдавецкіх арыгіналаў; выпрацоўка ўменняў рэдактарскай ацэнкі 

ілюстрацыйных матэрыялаў у розных відах выданняў; фарміраванне шэрагу 

прафесійных кампетэнцый, неабходных высокакваліфікаванаму рэдактару ў 

інфармацыйным грамадстве. 

Патрабаванні да асваення вучэбнай дысцыпліны ў адпаведнасці з 

адукацыйным стандартам. У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт 



павінен: 

У выніку вывучэння вучэбнай  дысцыпліны студэнт павінен: 

ведаць: 

– прадмет, механізм і агульную структуру рэдактарскага аналізу твора; 

– псіхалагічныя перадумовы рэдактарскага аналізу аўтарскага тэксту; 

– віды прафесійнага рэдактарскага прачытання тэксту; 

– віды рэдактарскіх правак; 

– знакі карэктарскай праўкі; 

– віды фактычнага матэрыялу; 

умець: 

– ажыццяўляць рэдактарскі аналіз літаратурнага твора на ўсіх узроўнях 

(структурным, лагічным, факталагічным, моўнастылёвым), улічваючы пры гэтым 

каэфіцыент інфарматыўнасці твора і яго камунікатыўную зададзенасць; 

– выпрацоўваць стратэгію рэдагавання літаратурнага твора з улікам яго 

жанравай спецыфікі, мэтавага прызначэння і грамадскай каштоўнасці; 

– праводзіць прафесійна якасную моўна-стылёвую праўку аўтарскага твора з 

улікам яго жанравай спецыфікі, мэтавага прызначэння і грамадскай каштоўнасці; 

– навукова падстаўна абгрунтоўваць рэдактарскія праўкі; 

валодаць: 

– прыёмамі мысленчага мадэлявання ў працэсе рэдактарскага аналізу; 

– лагічнымі асновамі рэдагавання; 

– методыкай моўнастылёвага аналізу тэкстаў розных па спосабе выкладу; 

– тэхнікай праўкі аўтарскага тэксту. 

Коды фарміруемых кампетэнцый: АК-1, 4, САК-1, ПК-7, 17, 18, 22, 27, 35, 37, 

40, 44. 

Патрабаванні да акадэмічных кампетэнцый: АК-1: умець прымяняць базавыя 

навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач; АК-4: 

умець працаваць самастойна. Патрабаванні да сацыяльна-асобасных кампетэнцый: 

САК-1: валодаць якасцямі грамадзянскасці. Патрабаванні да прафесійных 

кампетэнцый: ПК-7: распрацоўваць стратэгіі і тактыкі новых праектаў; ПК-17: 

творча прымяняць атрыманыя веды і набытыя навыкі ў прафесійнай дзейнасці; ПК-

18: карыстацца неабходным арсеналам ведаў і ўменняў па арганізацыі кнігавыдання 

і рэдагавання аўтарскіх матэрыялаў; ПК-22: забяспечваць правільнасць напісання і 

ўніфікацыю тэрмінаў, сімвалаў, адзінак вымярэння, умоўных скарачэнняў, 

аднастайнасць пазнак у ілюстрацыях і тэкстах; ПК-27: дыялектычна мысліць і 

аргументаваць свой пункт гледжання, аналізаваць факты і прагназаваць развіццё 

падзей, прымаць рашэнні з улікам эканамічных, сацыяльных і этычных 

патрабаванняў; ПК-35: валодаць сучаснымі тэхналогіямі інфармацыйнага 

забеспячэння навуковых даследаванняў; ПК-37: праводзіць патэнтна-

інфармацыйныя даследаванні пры распрацоўцы выдавецкіх тэхналогій, ацэньваць іх 

навізну і тэхнічны ўзровень; ПК-40: афармляць справаздачы аб навуковых 

даследаваннях, рыхтаваць навуковыя публікацыі, даклады і заяўкі на выдачу 

ахоўных дакументаў на аб’екты інтэлектуальнай уласнасці; ПК-44: ацэньваць 

канкурэнтаздольнасць і эканамічную эфектыўнасць распрацоўкі новых тэхналогій. 

Характарыстыка метадаў і тэхналогій навучання. Пры вывучэнні 

дысцыпліны «Методыка рэдагавання», акрамя традыцыйных метадаў і тэхналогій 

навучання, выкарыстоўваецца метад кейсаў, які дазваляе студэнтам прыняць удзел у 



вырашэнні канкрэтнай рэдактарскай задачы (знайсці аўтара, мастака, карэктара; 

стварыць макет новага выдання; напісаць рэдактарскую рэцэнзію і г.д.). 

Інтэрактыўны метад навучання, выкарыстанне якога практыкуецца на семінарскіх 

занятках, дазваляе ўключаць усю студэнцкую групу ў тэматычныя дыскусіі і 

праблемныя дэбаты. Практыкуецца праблемны падыход да навучання. У практыцы 

выкладання методыкі рэдагавання выкарыстоўваюцца сучасныя камп’ютарныя 

тэхналогіі, электронныя бібліятэкі і базы даных. Студэнты на занятках знаёмяцца з 

найбольш аўтарытэтнымі інтэрнэт-рэсурсамі па тэорыі і практыцы рэдагавання, 

навуковымі сацыяльнымі сеткамі, акаўнтамі ў сацыяльных сетках, якія прысвечаны 

асноўнай праблематыцы курса. 

У адпаведнасці з вучэбным планам на вывучэнне дысцыпліны «Методыка 

рэдагавання» адведзена 178 гадзін, у тым ліку аўдыторных – 70, з іх 32 гадзіны 

лекцый, 30 гадзін – практычныя (семінарскія) заняткі, 8 гадзін – кіруемая 

самастойная работа. Выкладанне дысцыпліны праводзіцца на вочнай форме 

навучання і разлічана на ІІІ і IV семестры другога курса. Колькасць гадзін па 

семестрах: у ІІІ адведзена 88 гадзін, у тым ліку аўдыторных – 34, з іх 16 гадзін 

лекцый, 14 гадзін – практычныя (семінарскія) заняткі, 4 гадзіны – кіруемая 

самастойная работа; у IV адведзена 90 гадзін, у тым ліку аўдыторных – 36, з іх 16 

гадзін лекцый, 16 гадзін – практычныя (семінарскія) заняткі, 4 гадзіны – кіруемая 

самастойная работа. Форма выніковага кантролю ведаў па дысцыпліне: ІІІ і IV 

семестры – экзамен. 

 

 



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

1. Уводзіны. Сутнасць і задачы рэдагавання як прафесійнай дзейнасці ў 

інфармацыйным грамадстве 

«Методыка рэдагавання» як вучэбная дысцыпліна. Мэта і задачы курса. 

Распаўсюджанне рэдагавання як віду прафесійнай дзейнасці (выдавецкае 

рэдагаванне, рэдагаванне ў сродках масавай інфармацыі (друкаваных і 

аўдыявізуальных), навуковае рэдагаванне, вэб-рэдагаванне і інш.). Арганізацыйная 

дзейнасць рэдактара (літаратурны агент, рэдактар-менеджар, кантэнт-рэдактар). 

Творчая дзейнасць рэдактара (рэдактар як аўтар-стваральнік тэлерадыёпраграм, 

рэдактар-калумніст, рэрайтар). Адміністрацыйная дзейнасць рэдактара як кіраўніка 

СМІ, выдавецтва. Узаемадзеянне рэдактара і аўтара. Рэдактарская этыка. 

Адказнасць рэдактара за ідэалагічную якасць тэксту. Асаблівасці працы рэдактара ў 

рэчышчы дзяржаўнай ідэалогіі. 

 

2. Прадмет, механізм і структура рэдактарскага аналізу тэксту 

Разуменне тэрміну «аналіз тэксту». Трактоўка тэрміну ў логіцы, псіхалогіі і ў 

тэорыі рэдагавання. Вытлумачэнне паняцця «рэдактарскі аналіз тэксту». Прадмет 

рэдактарскага аналізу і яго сутнасць. Вызначэнне грамадскай значнасці аўтарскага 

твора. Механізм правядзення рэдактарскага аналізу. Асноўныя задачы рэдактарскага 

аналізу: прагназаванне рэальнага ўздзеяння твора на чытача і высвятленне, якім 

павінна быць гэтае ўздзеянне. Агульная структура рэдактарскага аналізу. 

Рэдактарскі аналіз паводле адзінак тэксту (адзінак маўлення: слоў, словазлучэнняў, 

сказаў і г.д. і адзінак мыслення: паняцце, меркаванне, доказы і г.д). Маўленчыя, 

лагічныя, кампазіцыйныя і рубрыкацыйныя адзінкі тэксту як складнікі яго 

цэласнасці, іх узаемасувязь. Рэдактарскі аналіз як мысленчы эксперымент у 

даследаванні грамадскай каштоўнасці твора і ўздзеяння яго на чытача.  

 

3. Прафесійнае рэдактарскае чытанне тэксту. Віды праўкі 

Тры віды рэдактарскага чытання тэксту. Азнаямляльнае (авалоданне тэхнікай 

хуткага прачытання тэксту; увага на змесце твора; фіксаванне рэдактарскіх заўваг на 

палях, картках, напрыканцы раздзела і г.д.). Паглыбленае (галоўны этап 

рэдактарскага аналізу; спалучэнне працы над асэнсаваннем адзінства зместу, формы 

і рэдактарскіх правак; чытанне тэксту па частках (фіксацыя правак і іх 

абгрунтаванне). Кантрольнае (шліфавальнае) (завяршальны этап рэдактарскай 

працы, выбарачнасць, праверка аднастайнасці напісання, кантроль правак, зверка). 

Сутнасць паняцця «рэдактарская праўка». Віды рэдактарскіх правак. Праўка-

вычытка (выяўленне сэнсавых, кампазіцыйных, стылістычных недапрацовак, зверка 

аднастайнасці напісання геаграфічных назваў, прозвішчаў і г.д., праверка 

дакладнасці цытат, лічбаў і дат, адпаведнасці загалоўкаў тэксту, подпісаў пад 

ілюстрацыямі). Праўка-скарачэнне (скарачэнне аб’ёму тэксту). Два віды праўкі-

скарачэння (скарачэнне часткамі, унутрытэкставае скарачэнне). Праўка-апрацоўка 

(падрыхтоўка да публікацыі канчатковага варыянту тэксту). Праўка-перапрацоўка 

(стварэнне новага варыянту тэксту на падставе матэрыялу, прадстаўленага аўтарам). 

 

4. Знакі карэктарскай і выдавецкай правак як камунікацыйныя адзінкі ў 

прафесійных зносінах рэдактара з іншымі ўдзельнікамі рэдакцыйна-



выдавецкага працэсу. Карэктура 

Сутнасць паняцця «карэктарская праўка». Адрозненне карэктарскай праўкі ад 

выдавецкай. Тэхніка карэктарскай праўкі. Знакі карэктарскай праўкі (карэктарскія 

знакі). Знакі замены (знакі замены асобных літар і сімвалаў; знакі замены некалькіх 

літар, сімвалаў, слоў, радка; знакі замены некалькіх радкоў іншымі). Знакі ўстаўкі 

(знакі ўстаўкі ў слова асобнай літары, некалькіх літар, дадатковых сімвалаў; знакі 

ўстаўкі слоў, словазлучэнняў, радка). Знакі выкідкі (знакі выкідкі асобных літар і 

сімвалаў, некалькіх літар і сімвалаў, слоў, радка). Знакі перастаноўкі (знакі змянення 

месца суседніх літар, складоў, слоў і радкоў; знакі змянення парадку слоў у сказе, 

асобных сказаў; знакі перастаноўкі асобных слоў, словазлучэнняў, сказаў з аднаго 

радка ў іншы). Знакі пасоўвання элементаў набору да патрэбнага месца. Знакі 

чырвонага радка, злучэння абзацаў, выключкі радка пасярэдзіне. Знакі ўвядзення і 

змянення паміжслоўных і паміжрадковых прабелаў. Знакі шрыфтавых вылучэнняў і 

змяненняў. Знак адмены зробленага выпраўлення. Сутнасць паняцця «карэктура». 

 

5. Методыка рэдактарскага аналізу кампазіцыі тэксту. Рубрыкацыя ў 

тэксце 

Асаблівасці пабудовы літаратурнага твора (паняцце «кампазіцыя» ў мастацкай 

літаратуры; кампазіцыя мастацкага і немастацкага твораў). Правілы пабудовы 

тэксту (паслядоўнасць, матываванасць, супамернасць). Пабудова публіцыстычнага 

тэксту (структурныя адзінкі газетнай паласы; схемы пабудовы кароткіх 

інфармацыйных нататак). Тыповыя недахопы кампазіцыі публіцыстычнага тэксту. 

Методыка рэдактарскага аналізу кампазіцыі. План пры аналізе і рэдагаванні 

кампазіцыі, віды планаў. Лагічная сродкі ацэнкі кампазіцыі. Выбар кампазіцыйных 

прыёмаў. Аналіз і ацэнка рубрыкацыі тэксту. Значэнне рубрыкацыйных адзінак. Іх 

іерархічная супадпарадкаванасць. Абзацы і пералікі. Рэдактарскія патрабаванні да 

зместу.  

 

6. Рэдактарскі аналіз захавання законаў логікі. Тыповыя лагічныя 

памылкі ў аўтарскім арыгінале 

Сутнасць лагічных крытэрыяў у рэдагаванні тэксту. Лагічныя сродкі сувязі 

паміж сэнсавымі звёнамі тэксту. Асноўныя законы лагічнага мыслення (закон 

тоеснасці, закон супярэчлівасці, закон выключанага трэцяга, закон дастатковага 

абгрунтавання). Аналіз і ацэнка іх захавання ў працэсе рэдагавання тэксту. Лагічныя 

азначэнні (дэфініцыі). Праца рэдактара над лагічнымі азначэннямі. Доказ і 

патрабаванні да яго. Сэнсавыя памылкі ў тэксце і прычыны іх узнікнення: 

парушэнне законаў логікі, недакладнасць словаўжывання, парушэнне граматычных 

формаў, парадку слоў. Прыёмы выяўлення і выпраўлення парушаных лагічных 

сувязяў, сэнсавых памылак.  

 

7. Даведачны апарат выдання і прыёмы яго арганізацыі 

Рэдактарская падрыхтоўка даведачнага апарату выдання. Значэнне, задачы і 

функцыі даведачнага апарату. Роля апарату ў рабоце з кнігай. Фактары, якія 

ўлічваюцца пры падрыхтоўцы даведачнага апарату: жанравая спецыфіка твора, від 

выдання, характар інфармацыі, галіна навукі, да якой адносіцца выданне, 

кнігавыдавецкія традыцыі, патрабаванні і стандарты. Выходныя звесткі выдання і 

правілы іх афармлення. Рэферат і анатацыя. Патрабаванні да афармлення 



бібліяграфіі і бібліяграфічных спасылак. Прадмова і ўступны артыкул. Пасляслоўе. 

Асаблівасці ўвядзення ў тэкст каментарыяў і заўваг. Указальнікі і іх віды. Змест 

(“содержание” і “оглавление”) як спецыфічны ўказальнік. 

 

8. Аналіз, ацэнка і рэдагаванне фактычнага матэрыялу 

Функцыянальнае прызначэнне фактычнага матэрыялу. Сувязь факта з ідэяй, 

тэмай, жанравымі асаблівасцямі публікацый. Крыніцы праверкі фактычнага 

матэрыялу. Дакладнасць, навізна, пераканальнасць фактычнага матэрыялу. Віды 

фактычнага матэрыялу. Прынцып напісання ўласных імёнаў і прозвішчаў, 

геаграфічных назваў, тэрмінаў, адзінак вымярэння, найменняў і дат у межах аднаго 

тэксту. Прыёмы рэдагавання статыстычнага матэрыялу. Унутраная праверка 

статыстычных звестак. Цытата ў тэксце. Правілы цытавання. Праверка цытат і іх 

афармленне.  

 

9. Методыка моўна-стылёвага аналізу тэксту 

Патрабаванні да моўна-стылёвай якасці тэксту. Рэдактарскі аналіз тэксту. 

Аналіз тэксту па моўных адзінках (слова, словазлучэнне, сказ, складанае 

сінтаксічнае цэлае). Тыповыя моўна-стылёвыя памылкі, выкліканыя міжмоўнай 

інтэрферэнцыяй. Тыповыя моўна-стылёвыя памылкі ў беларускім эфіры. Тыповыя 

моўна-стылёвыя памылкі ў беларускім друку. Методыка моўна-стылёвай праўкі 

тэксту. Умовы, якія забяспечваюць якасць моўнай праўкі. Абгрунтаванне моўнай 

праўкі. Аповед як найбольш пашыраны спосаб выкладу інфармацыі. Методыка 

рэдагавання тэкстаў-аповедаў. Апісанне як від тэксту і спосаб яго пабудовы. 

Методыка рэдагавання тэкстаў-апісанняў. Разважанне як спосаб выкладу 

інфармацыі. Методыка рэдагавання тэкстаў-разважанняў. Выкарыстанне 

рэкамендацый нарматыўнай стылістыкі. Інтэрстылёвае таніраванне ў сучасным 

публіцыстычным маўленні. Інтэрстылёвыя ўкрапіны і інтэрлексемы.  

 

10. Прыёмы ліквідацыі распаўсюджаных моўных памылак 

Псіхалагічныя перадумовы рэдактарскай працы. Камунікатыўныя асаблівасці 

працэсу рэдагавання. Схема работы рэдактара над тэкстам (усвядомленае знаёмства 

з тэкстам; пастаноўка задачы рэдагавання; стварэнне мадэлі паводзін; удасканаленне 

аўтарскага тэксту). Кантроль уласных дзеянняў рэдактара. Актыўнасць успрымання 

тэксту. Прычыны адхілення ад моўнай нормы ў аўтарскім тэксце (памылкі і 

рытарычныя фігуры). Прыёмы іх выяўлення і ліквідацыі. Сумесная работа аўтара і 

рэдактара. Творчы пачатак у рэдагаванні. 

 

11. Тыпы і віды выданняў у тэорыі і практыцы рэдагавання 

Значэнне тыпалогіі выданняў у рэдакцыйна-выдавецкай практыцы. 

Канцэпцыя выдання як сукупнасць узаемазвязаных і ўзаемаабумоўленых прыкмет, 

якія вызначаюць яго спецыфіку. Функцыянальнае і мэтавае прызначэнне выдання як 

тыпалагічныя яго прыкметы. Чытацкі адрас як тыпалагічная характарыстыка 

выдання. Характар публікуемай інфармацыі і яго адпаведнасць тыпу выдання. Віды 

выданняў у залежнасці ад зместу публікуемай інфармацыі: масава-палітычныя, 

афіцыйныя, навуковыя, навукова-папулярныя, вытворча-практычныя, вучэбныя, 

даведачныя, інфармацыйныя, рэкламныя, выданні для адпачынку, літаратурна-

мастацкія. Вылучэнне відаў выданняў у залежнасці ад характару інфармацыі: 



манаграфія, зборнік, дапаможнік, практычны дапаможнік, падручнік, наглядны 

дапаможнік, метадычны дапаможнік, слоўнік, каталог, дакументальна-мастацкае 

выданне, альманах, анталогія і інш. Жанравыя асаблівасці розных відаў выданняў.  

 

12. Асаблівасці рэдактарскай падрыхтоўкі розных відаў выданняў 

Навуковыя выданні як аб’ект рэдактарскага аналізу. Навукова-папулярныя 

выданні ў методыцы рэдагавання. Праца рэдактара над даведачнымі выданнямі. 

Класіфікацыя вучэбных выданняў і іх рэдактарская падрыхтоўка. Спецыфіка працы 

рэдактара над літаратурна-мастацкімі выданнямі. Выданні для дзяцей як 

своеасаблівы аб’ект рэдактарскага аналізу. Рэдагаванне рэкламных выданняў. 

Інфармацыйныя выданні ў методыцы рэдагавання. 

 

13. Спецыфічныя патрабаванні да набору і вёрсткі тэкставых выдавецкіх 

арыгіналаў 

Агульныя правілы набору тэкстаў. Правілы пераносу. Шрыфтавыя вылучэнні. 

Набор загалоўкаў і тытульных элементаў. Набор ускладненых і складаных відаў 

тэксту. Патрабаванні да набору табліц і вывадаў. Асаблівасці набору формул. Набор 

сімвалаў, лічбаў, знакаў і скарачэнняў. Агульныя патрабаванні да вёрсткі. Вёрстка 

складаных выданняў. Вёрстка ў некалькі слупкоў. Асаблівасці вёрсткі з 

ілюстрацыямі.  

 

14. Праца рэдактара з ілюстрацыйным матэрыялам у розных відах 

выданняў 

Ілюстрацыі і іх віды (мастацка-вобразныя і навукова-пазнаваўчыя). Групы 

навукова-пазнаваўчых ілюстрацый (умоўныя, прадметныя, умоўна-прадметныя). 

Асаблівасці выкарыстання навукова-пазнаваўчых ілюстрацый (малюнак, 

фатаграфія, чарцёж, схема, карта, план, графік, дыяграма). Спосабы падрыхтоўкі 

ілюстрацый. Сумесная праца рэдактара з асобамі, якія рыхтуюць ілюстрацыйны 

матэрыял выдання. Значэнне і сувязь ілюстрацый з тэкстам і паміж сабой. 

Функцыянальнае прызначэнне разнастайных відаў ілюстрацый (інфармацыйная, 

эмацыйна-псіхалагічная, эстэтычная, тлумачальная і інш.). Механізм ацэнкі 

ілюстрацый рэдактарам. Рэдагаванне сюжэтаў ілюстрацый. Рэдактарскі аналіз і 

праўка подпісаў да ілюстрацый. 
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ІІІ семестр 

1 Уводзіны. Сутнасць і задачы рэдагавання 

як прафесійнай дзейнасці ў ін-

фармацыйным грамадстве 

2     

 

2 Прадмет, механізм і структура рэдак-

тарскага аналізу тэксту 

2     
 

3 Прафесійнае рэдактарскае чытанне тэксту 2    4 Даклады 

4 Віды праўкі тэксту  2    Тэст 1 

5 Знакі карэктарскай і выдавецкай правак як 

камунікацыйныя адзінкі ў прафесійных 

зносінах рэдактара з іншымі ўдзельнікамі 

рэдакцыйна-выдавецкага працэсу. Карэк-

тура 

2 2    

Тэст 2 

6 Методыка рэдактарскага аналізу кам-

пазіцыі тэксту. Рубрыкацыя ў тэксце 

2 2    Рэдагаванне 

тэксту 

7 Рэдактарскі аналіз захавання законаў 

логікі. Тыповыя лагічныя памылкі ў 

аўтарскім арыгінале 

2 2    

Тэст 3 



8 Даведачны апарат выдання і прыёмы яго 

арганізацыі 

2 2    
Тэст 4 

9 Аналіз, ацэнка і рэдагаванне фактычнага 

матэрыялу 

2 4    Рэдагаванне 

тэксту 

Усяго за III семестр: 16 14   4  

IV семестр 

10 Методыка моўна-стылёвага аналізу тэксту 2 4    Рэдагаванне 

тэксту 

11 Прыёмы ліквідацыі распаўсюджаных 

моўных памылак 

4 4    
Тэст 1 

12 Тыпы і віды выданняў у тэорыі і прак-

тыцы рэдагавання 

2 2    
Тэст 2 

13 Асаблівасці рэдактарскай падрыхтоўкі 

розных відаў выданняў 

4 2    
Тэст 3 

14 Спецыфічныя патрабаванні да набору і 

вёрсткі тэкставых выдавецкіх арыгіналаў 

2 2    
Тэст 4 

15 Праца рэдактара з ілюстрацыйным 

матэрыялам у розных відах выданняў 

2 2   4 
Рэфераты 

Усяго за IV семестр: 16 16   4  

Усяго дысцыпліне: 32 30   8  
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ІІ. РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА АРГАНІЗАЦЫІ САМАСТОЙНАЙ ПРАЦЫ 

Студэнтам спецыяльнасці «Літаратурная работа» пры вывучэнні 

дысцыпліны «Методыка рэдагавання» можа быць рэкамендавана азнаямленне з 

апублікаванымі успамінамі і практычнымі рэкамендацыямі пісьменнікаў і 

рэдактараў-практыкаў, новымі даведачнымі выданнямі (слоўнікамі і 

энцыклапедыямі), дапаможнікамі па тэорыі і практыцы рэдагавання, культуры 

маўлення. Студэнтам можа быць рэкамендавана наведванне міжнародных 

спецыялізаваных тэматычных выстаў («СМІ ў Беларусі», «Мінская 

міжнародная кніжная выстава-кірмаш») і на падставе ўражанняў рабіць 

адпаведныя даклады. Для ўдасканалення практычных рэдактарскіх навыкаў і 

ўменняў студэнты могуць праводзіць маніторынг беларускіх і замежных 

друкаваных і электронных сродкаў масавай інфармацыі і камунікацыі для 

выяўлення памылак на розных узроўнях мовы. Прадугледжваецца напісанне 

рэфератаў. Прыкладны пералік заданняў для кіруемай самастойнай працы: 



ПРЫКЛАДНЫЯ ТЭМЫ РЭФЕРАТАЎ 

1. Рэдактарская дзейнасць Францыска Скарыны. 

2. Янка Купала – рэдактар 

3. І.С. Тургенеў – рэдактар. 

4. В.Г. Караленка – рэдактар. 

5. М.Я. Салтыкоў-Шчадрын – рэдактар. 

6. Л.М. Талстой – рэдактар. 

7. М.А. Някрасаў – рэдактар. 

8. Ус. Вішнеўскі – рэдактар. 

9. Ус. Іваноў – рэдактар.  

10. Максім Горкі – рэдактар. 

11. А.С. Пушкін – рэдактар.  

12. С.Я. Маршак – рэдактар.  

13. З вопыту рэдактарскай дзейнасці К.В. Раждзественскай. 

14. З вопыту рэдактарскай дзейнасці Л.К. Чукоўскай. 

15. К. Паўстоўскі пра пісьменніцкую і рэдактарскую працу (паводле “Золотой 

розы”). 

16. М. Велер пра рэдактарскую дзейнасць. 

17. Якуб Колас пра культуру маўлення. 

18. Кузьма Чорны пра культуру маўлення. 

19. Кандрат Крапіва пра культуру маўлення. 

20. Янка Скрыган пра культуру маўлення. 

21. Лагічныя дэфініцыі ў газетных тэкстах, іх рэдактарскі аналіз. 

22. Асноўныя характарыстыкі тэксту і іх практычнае ўвасабленне ў 

рэдактарскай дзейнасці. 

23. Фактычны матэрыял у тэксце і работа рэдактара над ім.  

24. Загаловак у тэксце і яго граматычная структура. 

25. Сродкі моўнай выразнасці ў публіцыстычным тэксце. 

26. Спосабы выкладу інфармацыі і віды тэкстаў. 

27. Нарматыўная і ненарматыўная граматычная варыянтнасць у 

тэлерадыёэфіры. 

28. Праца рэдактара з цытатамі. 

29. Графічныя прыёмы афармлення тэксту. 

30. Літаратурная апрацоўка запісу вуснага маўлення. 

31. Псіхалагічныя перадумовы прафесійнага ўспрымання тэксту рэдактарам. 

32. Агульная схема працы рэдактара з тэкстам. 

33.Камунікатыўныя асаблівасці працэсу рэдагавання. 

34. Своеасаблівасць літаратурнай працы рэдактара. 

ПРЫКЛАДНЫЯ ТЭМЫ ДАКЛАДАЎ 

1. Кампазіцыйныя і моўна-стылістычныя асаблівасці матэрыялаў у раённых 

газетах Мінскай вобласці (на падставе стэнда на выставе). 

2. Кампазіцыйныя і моўна-стылістычныя асаблівасці матэрыялаў у раённых 

газетах Магілёўскай вобласці (на падставе стэнда на выставе). 

3. Кампазіцыйныя і моўна-стылістычныя асаблівасці матэрыялаў у раённых 

газетах Брэсцкай вобласці  (на падставе стэнда на выставе). 



4. Кампазіцыйныя і моўна-стылістычныя асаблівасці матэрыялаў у раённых 

газетах Гродзенскай вобласці (на падставе стэнда на выставе). 

5. Кампазіцыйныя і моўна-стылістычныя асаблівасці матэрыялаў у раённых 

газетах Гомельскай вобласці (на падставе стэнда на выставе). 

6. Кампазіцыйныя і моўна-стылістычныя асаблівасці матэрыялаў у раённых 

газетах Віцебскай вобласці (на падставе стэнда на выставе). 

7. Кампазіцыйныя і моўна-стылістычныя асаблівасці матэрыялаў у 

абласных газетах (на падставе стэндаў на выставе). 

8. Кампазіцыйныя і моўна-стылістычныя асаблівасці матэрыялаў у 

гарадскіх газетах (на падставе стэндаў на выставе). 

9. Кампазіцыйныя і моўна-стылістычныя асаблівасці матэрыялаў у 

карпаратыўнай прэсе (на падставе стэндаў на выставе). 

10. Кампазіцыйныя і моўна-стылістычныя асаблівасці матэрыялаў у 

літаратурна-мастацкіх выданнях (газетах) (на падставе стэнда на выставе). 

11. Кампазіцыйныя і моўна-стылістычныя асаблівасці матэрыялаў у 

літаратурна-мастацкіх выданнях (часопісах) (на падставе стэнда на выставе). 

12. Кампазіцыйныя і моўна-стылістычныя асаблівасці матэрыялаў на сайтах 

раённых газет. 

13. Кампазіцыйныя і моўна-стылістычныя асаблівасці матэрыялаў у 

рэкламных выданнях (на падставе стэнда на выставе). 

14. Кампазіцыйныя і моўна-стылістычныя асаблівасці матэрыялаў у 

інфармацыйных выданнях (на падставе стэндаў на выставе). 

 

ІІІ. РЭКАМЕНДУЕМЫЯ СРОДКІ ДЫЯГНОСТЫКІ 

Для праверкі набытых студэнтамі ведаў, уменняў і навыкаў пры засваенні 

зместу дысцыпліны «Методыка рэдагавання» выкарыстоўваюцца распра-

цаваныя рознаўзроўневыя тэсты, тыпавыя практычныя заданні (скарэктаваць 

асобныя сказы, выканаць пэўную праўку, адрэдагаваць невялікі аўтарскі твор), 

пытанні да экзаменаў і інш. Ацэначныя сродкі дазваляюць вызначыць 

падрыхтаванасць студэнтаў да рэдактарскай дзейнасці ў час практычнай працы 

па ўдасканаленні аўтарскага твора; праверыць веданне відаў прафесійнага 

рэдактарскага чытання тэксту, відаў праўкі, знакаў карэктарскай праўкі; аца-

ніць валоданне методыкай моўна-стылёвага аналізу тэкстаў розных па спосабе 

выкладу і тэхнікай праўкі аўтарскага тэксту; верыфікаваць уменні ажыццяўляць 

рэдактарскі аналіз літаратурнага твора на ўсіх узроўнях, выпрацоўваць 

стратэгію рэдагавання літаратурнага твора, праводзіць якасную моўна-сты-

лёвую праўку аўтарскага твора, падстаўна і лагічна абгрунтоўваць рэдактарскія 

праўкі, прымяняць прыёмы мысленчага мадэлявання ў працэсе рэдактарскага аналізу.  

Для дыягностыкі прафесійных кампетэнцый студэнтаў выкарыстоўваюц-

ца вусныя формы (адказы на тэматычныя пытанні, абмеркаванні праблемных 

сітуацый, гутаркі, калёквіумы, даклады на занятках і інш.), пісьмовыя формы 

(тэсты, практычныя заданні і кантрольныя апытанні і інш.), вусна-пісьмовыя 

формы (напісанне і абарона рэфератаў, справаздачы па лабараторна-практыч-

ных работах, экзамены па дысцыпліне і інш.). 



ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ УВА  

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) 

Мова сродкаў 

масавай 

камунікацыі 

Стылістыкі і літа-

ратурнага рэдага-

вання 

Прапаноў няма 

  

Заўваг няма.  

Пр.№ 9 ад 

6.04.2016 г. 

Стылістыка Стылістыкі і літа-

ратурнага рэдага-

вання 

Прапаноў няма 

 

Заўваг няма.  

Пр.№ 9 ад 

6.04.2016 г. 

Асновы 

літаратурна-

рэдактарскай 

дзейнасці 

Стылістыкі і літа-

ратурнага рэдага-

вання 

Прапаноў няма 

  

Заўваг няма.  

Пр.№ 9 ад 

6.04.2016 г. 
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