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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 

Вучэбная праграма распрацавана для студэнтаў факультэта журналістыкі 

Інстытута журналістыкі БДУ ў адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйнага 

стандарту па спецыяльнасці 1-23 01 10-02 Літаратурная работа (рэдагаванне) 

першай ступені вышэйшай адукацыі (2013 г.). 

Дзяржаўная экзаменацыйная камісія ажыццяўляе праверку навукова-

тэарэтычнай і практычнай падрыхтоўкі спецыялістаў і вырашае пытанне аб 

прысваенні ім кваліфікацыі «Літаратурны работнік. Журналіст». 

Вучэбная праграма дзяржаўнага экзамену даводзіцца да ведама студэнтаў 

не пазней чым за месяц да пачатку здачы экзамену. Дзяржаўны экзамен 

праводзіцца па білетах, якія складаюцца ў адпаведнасці з вучэбнымі праграмамі 

і рубрыкуюцца па трох блоках. Пытанні першага блока накіраваны на выяўленне 

ведаў і ўменняў па дысцыпліне «Стылістыка», другога – па дысцыплінах 

«Асновы творчай дзейнасці рэдактара» і «Методыка рэдагавання», трэцяга – па 

дысцыпліне «Тэорыя і практыка журналістыкі».  

Для падрыхтоўкі студэнтаў да здачы дзяржаўнага экзамену кафедра 

стылістыкі і літаратурнага рэдагавання арганізуе чытанне аглядных лекцый і 

праводзіць групавыя кансультацыі.  
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ПЫТАННІ ДЗЯРЖАЎНАГА ЭКЗАМЕНУ 

 

І. Пералік пытанняў па дысцыпліне « Стылістыка» 

1. Cтылістыка публіцыстычнага тэксту.  

2. Ідэалагема як цэнтральнае паняцце публіцыстычнага дыскурсу.  

3. Найменне, стылістычная танальнасць і ітэрпрэтацыя ў публіцыстычным 

маўленні.  

4. Функцыянальны стыль як адна з асноўных катэгорый стылістыкі. Паняцце аб 

функцыянальным стылі.  

5. Навуковы стыль як функцыянальная разнавіднасць літаратурнай мовы, што 

абслугоўвае галіну навукі, тэхнікі, вытворчасці.  

6. Афіцыйна-справавы стыль як функцыянальная разнавіднасць літаратурнай 

мовы.  

7. Гутарковы стыль (гутарковае маўленне) як функцыянальная разнавіднасць 

літаратурнай мовы.  

8. Публіцыстычны стыль як разнавіднасць літаратурнага маўлення.  

9. Стылістыка газетных жанраў як частка функцыянальнай стылістыкі.  

10. Літаратурна-мастацкі стыль як функцыянальная разнавіднасць 

літаратурнага маўлення.  

11. Канстытутыўныя прыметы медыятэксту.  

12. Сучасны стан медыялінгвістыкі як прыкладной дысцыпліны і навукі.  

13. Размежаванне паняццяў вусная форма існавання мовы і пісьмовая   

14. Стылістычная роля націску і інтанацыі ў арганізацыі маўленчай плыні.  

15. Генезіс і анталагічны статус лінгвістыкі публіцыстычнага тэксту.  

16. Агульныя анталагічныя і прыватныя экстралінгвістычныя характарыстыкі 

публіцыстычнага тэксту   

17. Лінгвістычная арганізацыя публіцыстычнага тэксту.  

18. Сінхроннае і дыяхроннае вывучэнне беларускай арфаграфіі.  

19. Функцыянальна-стылістычная і эмацыянальна-экспрэсіўная афарбоўка 

слова.  

20. Лексічная стылістыка і стылістычная характарыстыка фразеалагічных 

сродкаў мовы.  

21. Слова і вобраз. Вобразнасць мовы як катэгорыя эстэтычная і як катэгорыя 

лінгвістычная.  

22. Функцыянальна-стылістычная характарыстыка граматыкі.  

23. Стылістычныя рэсурсы марфалогіі ў публіцыстычным маўленні.  

24. Стылістычнае выкарыстанне прыметніка ў медыятэкстах.  

25. Стылістычнае выкарыстанне лічэбнікаў у тэкстах СМК.  

26. Стылістычнае выкарыстанне займеннікаў у медыямаўленні.  

27. Стылістычнае выкарыстанне дзеясловаў у тэкстах СМК.  

28. Стылістычныя асаблівасці ўжывання дзеепрыметніка і дзеепрыслоўя ў 

публіцыстычным маўленні. 
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29. Стылістычнае выкарыстанне прыслоўя.  

30. Граматычныя і стылістычныя асаблівасці мадальных слоў як самастойнай 

часціны мовы.  

31. Функцыянальна-стылістычная характарыстыка прыназоўніка ў 

медыямаўленні.  

32. Стылістычнае выкарыстанне злучнікаў, часціц, выклічнікаў і 

гукаперайманняў.  

33. Стылістычныя рэсурсы сінтаксісу. Асаблівасці сінтаксісу розных стылях 

маўлення.  

34. Сказ у публіцыстычным тэксце.  

35. Семантыка-стылістычная арганізацыя простага сказа.  

36. Стылістычная характарыстыка выказніка. «Расшчапленне выказніка» ў 

медыятэксце.  

37. Паралельныя сінтаксічныя канструкцыі. Параўнальна-стылістычная 

характарыстыка простых сказаў з дзеепрыслоўным словазлучэннем і 

складаных сказаў з даданым азначальным.  

38. Складаны сказ у журналісцкім тэксце, яго фармальная, семантычная і 

камунікатыўная арганізацыя.  

39. Функцыянальна-стылістычная арганізацыя медыятэксту   

40. Новыя з‘явы ў сучасным сінтаксісе. Экспрэсіўнае вылучэнне членаў сказа 

ў медыятэксце.  

 

ІІ. Пералік пытанняў па дысцыплінах«Асновы творчай дзейнасці 

рэдактара» і «Методыка рэдагавання» 

1. Асноўныя этапы развіцця выдавецка-рэдактарскай дзейнасці і распрацоўкі 

тэорыі і практыкі рэдагаванння на Беларусі. 

2. Рукапісная кніга на Беларусі. Тыпы, фармат, арганізацыя тэкставага поля, 

пераплѐт рукапісных кніг. 

3. Мастацка-арнаментальнае афармленне рукапісных кніг. Стылі арнаментыкі. 

4. Рэдактарская праца перапісчыкаў і перакладчыкаў старажытных тэкстаў 

старабеларускага перыяду. 

5. Прыѐмы творчага падыходу Францыска Скарыны да перакладу і 

рэдагавання кніг Бібліі. 

6. Заходнееўрапейскія традыцыі афармлення кніг Бібліі ў выданнях 

Францыска Скарыны. 

7. Брацкае кнігадрукаванне – асноўны пераемнік выдавецкіх, мастацка-

паліграфічных і моўных традыцый Францыска Скарыны. 

8. Роля брацкага кнігадрукавання ў пашырэнні асветы, выпрацоўцы прыѐмаў 

стварэння кнігі. 

9. Выдавецкая дзейнасць Івана Фѐдарава. Паліграфічныя асаблівасці 

выданняў. Элементы мастацкай аздобы кніг. 

10. Рэдактарская праца Івана Фѐдарава (на прыкладзе «Евангелля 
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вучыцельнага» і «Астрожскай Бібліі»). 

11. Да пытання храналогіі выданняў Статута ВКЛ 1588 г. 

12. Рэдактарская і кадыфікацыйная праца Льва Сапегі (рэдагаванне артыкулаў 

Статута 1588 г., выпрацоўка прававых норм). Статутавая камісія і яе 

дзейнасць. 

13. Кнігавыдавецкая дзейнасць на Беларусі ў  XIX ст. Роля рэдактара ў 

падрыхтоўцы выданняў. 

14. Развіццѐ беларускага друку на пачатку XX ст. (агульны рэдактарскі аналіз 

тагачаснага перыядычнага друку). 

15. Янка Купала – рэдактар газеты «Наша ніва». Асаблівасці моўна-стылѐвай 

праўкі матэрыялаў газеты «Наша ніва». 

16. Творчая перакладчыцкая праца Максіма Багдановіча (рэдактарскі аналіз 

перакладаў з заходнееўрапейскіх моў). 

17. Творчая перакладчыцкая праца Янкі Купалы (рэдактарскі аналіз перакладаў 

з польскай, украінская і рускай моў). 

18. Творчая лабараторыя Якуба Коласа (праца над удасканаленнем рукапісу 

трылогіі «На ростанях»). 

19. Кузьма Чорны – рэдактар і публіцыст (артыкул «Небеларуская мова ў 

беларускай літаратуры»). 

20. Кандрат Крапіва – рэдактар лексікаграфічных прац (аналіз лексікі 

перакладных і тлумачальнага слоўнікаў беларускай мовы).  

21. Методыка рэдагавання, змест i задачы.  

22. Творчы характар рэдактарскай дзейнасці. Асоба рэдактара, яго прафесійныя 

якасці. 

23. Ідэалагічны аспект рэдактарскай дзейнасці. Умовы, якія забяспечваюць 

ідэалагічны ўзровень выдання. Нормы рэдактарскай этыкі. 

24. Значэнне рэдактарскага вопыту класікаў беларускай і рускай літаратуры. 

25. Творчы i вытворчы працэсы ў выдавецкай дзейнасці. 

26. Роля рэдактара ў тэматычным планаванні кнігавыдання. 

27. Псіхалагічныя перадумовы рэдагавання аўтарскага рукапісу як элемент 

творчага працэсу. 

28. Прадмет, механізм i агульная структура рэдактарскага аналізу тэксту. 

29. Прафесійнае рэдактарскае чытанне, яго віды. Фіксаванне заўваг.  

30. Рэдактарскае рэцэнзаванне аўтарскага рукапісу. Схема рэдактарскай ацэнкі 

твора. 

31. Віды рэдактарскай праўкі тэксту. Методыка праўкі розных відаў. Тэхніка 

праўкі тэксту. Карэктурныя знакі. 

32. Фактычны матэрыял у pyкaпice як прадмет рэдактарскага аналізу. 

Методыка рэдагавання лічбавага і ілюстрацыйнага фактычнага матэрыялу. 

33. Лагічная арганізацыя тэксту. Прыѐмы выяўлення парушаных лагічных 

сувязей. Асноўныя законы логікі і іх значэнне для рэдактарскай дзейнасці. 

34. Лагічныя азначэнні (дэфініцыі) у тэксце, ix віды i функцыі. Методыка 

рэдагавання лагічных азначэнняў. 
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35. Аналіз кампазіцыі літаратурнага твора і яго рубрыкацыі. 

36. Загаловак як кампазіцыйны стрыжань тэксту. Сінтаксічная структура 

загалоўка. Памылкі ў афармленні загалоўкаў. 

37. Методыка моўнага аналізу i пpaўкi тэксту. Тэарэтычнае абгрунтаванне 

моўнай рэдактарскай пpaўкі. 

38. Даведачна-інфармацыйны апарат выдання i методыка яго рэдагавання. 

39. Методыка рэдагавання асобных відаў літаратуры. 

40. Тэхнічнае рэдагаванне выдання. Рэдагаванне ва ўмовах інфармацыйна-

тэхналагічнага прагрэсу. 

 

ІІІ. Пералік пытанняў па дысцыпліне «Тэорыя і практыка 

журналістыкі» 

1. Журналістыка як творчая дзейнасць. 

2. Масавая інфармацыя і СМІ як сацыяльны інстытут. 

3. Тэорыі журналістыкі і функцыі журналістыкі. 

4. Журналістыка і публіцыстыка. 

5. Журналісцкая творчасць як прафесійная дзейнасць. 

6. Метады ў журналістыцы як спосабы пазнання сацыяльнай рэальнасці. 

7. Методыка арганізацыі творчага працэсу журналіста. 

8. Тыпалогія СМІ. 

9. Сістэма вытворчасці масавай інфармацыі. 

10.  Сістэма жанраў СМІ. 

11.  Тэматыка і кампазіцыя журналісцкага твора. 

12.  Тэндэнцыі развіцця сучасных СМІ Рэспублікі Беларусь. 

13.  СМІ і грамадская свядомасць: этыка і інфармацыйная бяспека. 

14.  Журналістыка як форма пазнання рэчаіснасці. 

15.  Інфармацыйная прастора Рэспублікі Беларусь. 

16.  Журналістыка і рэклама, журналістыка і PR. 

17.  Журналістыка і палітыка. 

18.  Журналістыка і культура. Асвятленне праблематыкі культуры ў СМІ 

Рэспублікі Беларусь. 

19.  Публіцыстыка і мастацка-публіцыстычныя жанры. 

20.  Крыніцы і метады збору інфармацыі ў працы сучаснага журналіста. 

21. Функцыі журналістыкі і творчая дзейнасць. 

22.  Асноўныя праблемы тэорыі журналістыкі. 

23.  Журналістыка ў XXI стагоддзі і новыя задачы СМІ. 

24.  Журналістыка і сацыялогія. 

25.  Каналы распаўсюджання, тыражавання і захоўвання масавай інфармацыі. 

26.  Навіны. Інфармацыйныя жанры ў друкаваных СМІ.  

27.  Сенсацыі і чуткі ў сучаснай журналістыцы. 

28.  Зваротная сувязь паміж СМІ і аўдыторыяй. 

29.  Спецыфіка структуры сучаснага медыякантэнту. 
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30.  Маркетынг сучасных СМІ. 

31.  Медыябізнес і журналістыка. 

32.  Эканамічная палітыка Рэспублікі Беларусь і яе адлюстраванне ў СМІ. 

33.  Сацыяльная праблематыка ў беларускіх СМІ. 

34.  Характарыстыка аналітычных жанраў у сучасных СМІ. 

35.  Сістэма аўдыявізуальных СМІ Рэспублікі Беларусь: тэндэнцыі развіцця. 

36.  Медыяаб‘яднанні на сучасным інфармацыйным рынку. 

37.  Спартыўная тэматыка ў СМІ Рэспублікі Беларусь. 

38.  Канвергенцыя і мультымедыйнасць як тэндэнцыі развіцця сучасных СМІ. 

39.  Асноўныя канцэпцыі інфармацыйнага грамадства. 

40.  Інфармацыйныя і культурныя індустрыі і іх трансфармацыя ў сучасным 

свеце. Медыябізнес як культурная індустрыя. 
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ЗМЕСТ МАТЭРЫЯЛУ 

 

І. Дысцыпліна « Стылістыка» 

1. Cтылістыка публіцыстычнага тэксту.  

Асноўныя лінгвастылістычныя параметры апісання тэксту. Тэкст. 

Тэкставыя катэгорыі. Тэкст і камунікатыўная сітуацыя. Тэкст і дыскурс. 

Камунікатыўныя стратэгіі і тактыкі як спосаб разгортвання тэксту. Стратэгія 

пераканання. Камунікатыўная стылістыка як новы напрамак у 

медыялінгвістыцы. Публіцыстыка як тып дыскурсу. Перакананне і 

маніпуляванне: размежаванне паняццяў. Арасант і адрасат: трансфармацыя 

структурнага блока (Літ.: 52, с. 17–64.) 

2. Ідэалагема як цэнтральнае паняцце публіцыстычнага дыскурсу. 

Азначэнне ідэалагемы. Ідэалагема і канцэпт: суадносіны паняццяў. Тыпы 

ідэалагем у публіцыстыцы. Ідэалагема і міфалагема: канвергенцыя паняццяў. 

Змены базавых ідэалагем у сучасным публіцыстычным дыскурсе. Перакананне з 

дапамогай ацэнкі ў публіцыстычным дыскурсе. Паняцце ацэначнасці ў 

публіцыстыцы. Тыпы ацэнак у публіцыстыцы. Імпліцытная ацэнка. 

Экспліцытная ацэнка. Лексічныя сродкі выражэння ацэнкі (Літ.: 52, с.  65–118). 

3. Найменне, стылістычная танальнасць і ітэрпрэтацыя ў 

публіцыстычным маўленні. 

Канцэптуальнае ядро лексікі публіцыстычнага тэксту. Метафара. 

Фразеалагізаваныя публіцыстычныя стандарты як складнікі фонду 

публіцыстычных прэсуппазіцый. Анамастыка як стылістыка-ідэалагічная 

катэгорыя ў публіцыстыцы. Ярлык. Стылістычная танальнасць тэксту і яе 

ўздзеянне на адрасата. Шкала каштоўнасцей у публіцыстыцы («свае» / «чужыя») 

як выражэнне аўтарскай пазіцыі і выбар стылістычнай манеры выкладу. 

Маўленчая агрэсія (дыскрэдытацыя) у «апазіцыйных» тэкстах. Маўленчае 

адабрэнне і прапаганда. Падкрэсленая аб‘ектыўнасць. Ітэрпрэтацыя (моўнае 

вар‘іраванне) як стылістычны механізм пераканання. «Укараненне» ў тэкст 

высокіх і нізкіх матываў. Інтэрпрэтацыя з дапамогай прэсуппазіцый і лагічных 

прыѐмаў. Фігура ўмоўчвання. Іронія і моўная гульня як спосаб інтэрпрэтацыі 

рэчаіснасці. Інтэртэкстуальнасць (Літ.: 52, с. 119– 207). 

4. Функцыянальны стыль як адна з асноўных катэгорый стылістыкі. 

Паняцце аб функцыянальным стылі. 
Агульная характарыстыка функцыянальных стыляў: канструктыўны 

прынцып, вобразнасць, стандарт і экспрэсія, тэорыя газетнай штампаванасці, 

індывідуальнасць. Прынцыпы класіфікацыі функцыянальных стыляў. Сістэма 

стыляў сучаснай літаратурнай мовы. Пытанне аб іерархіі стыляў. Узаемадзеянне 

функцыянальных стыляў. Паняцце аб стылявой норме і стылѐвым эстэтычным 

ідэале (Літ.: 27; 118; 119). 

5. Навуковы стыль як функцыянальная разнавіднасць літаратурнай 

мовы, што абслугоўвае галіну навукі, тэхнікі, вытворчасці. 
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Асноўная функцыя навуковага стылю. Разнавіднасці навуковага стылю і 

яго жанры. Асаблівасці стылю навуковага выкладу. Моўныя асаблівасці 

навуковага стылю. Тэрмін як стылеўтваральная прымета навуковага стылю. 

Выкарыстанне эмацыянальна-экспрэсіўных і вобразных сродкаў мовы і іх 

спецыфіка ў навуковым стылі. Фразеалогія навуковага маўлення. 

Марфалагічныя асаблівасці стылю. Іменны характар навуковага стылю. 

Сінтаксічныя асаблівасці навуковага стылю. Складаныя сказы і ўскладнѐныя 

сінтаксічныя канструкцыі з разгорнутай і ўпарадкаванай сувяззю паміж 

асобнымі часткамі выказвання. Асаблівасці стылю навукова-папулярнага 

выкладу. Выкарыстанне элементаў навуковага стылю ў іншых функцыянальных 

стылях (Літ.: 27; 118; 119). 

6. Афіцыйна-справавы стыль як функцыянальная разнавіднасць 

літаратурнай мовы. 
Асноўная функцыя афіцыйна-справавога стылю, што абслугоўвае 

афіцыйна-справавыя адносіны паміж людзьмі, установамі, краінамі, паміж 

грамадзянамі і дзяржавай. Разнавіднасці афіцыйнага стылю і яго жанры. 

Асаблівасці афіцыйна-справавога выкладу. Моўныя асаблівасці афіцыйна-

справавога стылю. Наяўнасць спецыфічнай лексікі і фразеалогіі, характэрнай 

для афіцыйна-справавога стылю. Тэрміналогія, наменклатурныя найменні, 

складанаскарочаныя словы, абрэвіятуры. Паняцце канцылярызма. Шырокае 

выкарыстанне канструкцый з аддзеяслоўнымі назоўнікамі, сказаў з адыменнымі 

прыназоўнікамі, складаных сказаў. Выкарыстанне элементаў афіцыйна-

справавога стылю ў іншых функцыянальных стылях (Літ.: 27; 39; 118; 119). 

7. Гутарковы стыль (гутарковае маўленне) як функцыянальная 

разнавіднасць літаратурнай мовы. 

Асноўная функцыя гутарковага стылю. Разнавіднасці гутарковага стылю. 

Адносіны да літаратурнай нормы. Умовы функцыявання гутарковага стылю. 

Паравербальныя сродкі ў фарміраванні гутарковага стылю: сітуацыя, абставіны, 

міміка, жэсты, рэакцыя суразмоўцаў, характар іх узаемаадносін. Моўныя 

асаблівасці гутарковага стылю. Асаблівасці вымаўлення. Роля інтанацыі, 

фразавага націску, рытму, паўз у выказванні.  Шырокае выкарыстанне 

гутарковай і прастамоўнай лексікі, эмацыянальна-экспрэсіўнай і ацэначнай 

лексікі, фразеалагічных адзінак.  Марфалагічныя і словаўтваральныя асаблівасці 

гутарковага стылю. Актыўнае выкарыстанне выклічнікаў, часціц, займеннікаў, 

мадальных слоў, размоўных склонавых форм назоўнікаў, разнастайных 

дзеяслоўных форм. Асаблівасці сінтаксісу гутарковага стылю. Выкарыстанне 

элементаў гутарковага маўлення ў іншых функцыянальных стылях (Літ.: 27; 

118; 119). 

8. Публіцыстычны стыль як разнавіднасць літаратурнага маўлення. 

Асноўныя функцыі публіцыстычнага стылю. Разнавіднасці 

публіцыстычнага стылю і яго жанры. Канструктыўны прынцып 

публіцыстычнага стылю (спалучэнне стандарту і экспрэсіі, лагічнага і 

вобразнага, ацэначнага і доказнага). Моўныя асаблівасці публіцыстычнага 
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стылю. Сацыяльная ацэначнасць моўных сродкаў. Дынамічнасць выяўленчых і 

стандартных сродкаў у публіцыстычным стылі. Ужыванне слоў і выразаў, новых 

слоў, значэнняў і словазлучэнняў, своеасаблівых метафар у публіцыстычным 

стылі. Сродкі выражэння экспрэсіі і вобразнасці ў публіцыстычным стылі. Роля 

публіцыстыкі ў фарміраванні стылістычных густаў і ў станаўленні моўнай 

нормы. Тэлевізійнае маўленне і радыѐмаўленне. Іх месца ў сістэме стыляў. 

Лінгвістычная спецыфіка, жанры і формы тэлевізійнага і радыѐмаўлення. Віды і 

жанры рэкламы. Іх месца ў сістэме функцыянальных стыляў. Стылістычныя і 

кампазіцыйныя асаблівасці рэкламы. Аб‘екты рэкламы і тэкст (Літ.: 27; 118; 

119). 

9. Стылістыка газетных жанраў як частка функцыянальнай 

стылістыкі. 

Паняцце аб стылістыцы газетных жанраў, спецыфіка гэтай дысцыпліны.  

Спецыфіка мовы і стылю газетных жанраў (інфармацыйная заметка, 

справаздача, інтэрв‘ю, рэпартаж, карэспандэнцыя, артыкул, нарыс, фельетон, 

памфлет, рэцэнзія, агляд, эсэ). Праява вобраза аўтара і яго маўленчае 

ўвасабленне ў жанрах. Выкарыстанне розных відаў чужога маўлення. 

Суадносіны розных пластоў стылістычна афарбаванай лексікі ў жанрах. Месца 

публіцыстычнага стылю ў сістэме іншых функцыянальных стыляў. Уплыў 

іншых функцыянальных стыляў на публіцыстычны стыль. Станоўчыя і 

адмоўныя бакі гэтага ўплыву (Літ. 27; 117; 119). 

10. Літаратурна-мастацкі стыль як функцыянальная разнавіднасць 

літаратурнага маўлення. 

Літаратурная мова і мова мастацкай літаратуры. Асноўныя функцыі 

літаратурна-мастацкага стылю. Вобразнае адлюстраванне рэчаіснасці – 

найважнейшы прынцып літаратурна-мастацкага стылю. Жанры мастацкай 

літаратуры і іх стылістычныя асаблівасці. Індывідуальна-аўтарскі стыль. 

Адзінства камунікатыўнай і эстэтычнай функцый мовы мастацкай літаратуры. 

Выкарыстанне маўленчых сродкаў і іх арганізацыя ў мастацкай літаратуры. 

Тыпы апавядання ў мастацкім творы. Нормы літаратурнай мовы і праблемы 

нормы ў мастацкай літаратуры. Адносіны мовы мастацкай літаратуры да 

сістэмы функцыянальных стыляў сучаснай літаратурнай мовы (Літ.: 27; 118; 

119). 

11. Канстытутыўныя прыметы медыятэксту. 

Суадносіны «мова – маўленне – тэкст». Структура тэксту. Асноўныя 

адзінкі тэксту. Складанае сінтаксічнае цэлае (празаічная страфа) і абзац як 

найменшыя адзінкі тэксту. Іх суадносіны. Фрагмент і іншыя буйныя адзінкі 

тэксту (раздзел, частка, глава і інш.). Тыпы тэкстаў, звязаныя з пазіцыяй 

вытворцы маўлення: маўленне ад 1-й асобы, маўленне ад 2-й асобы, маўленне ад 

3-й асобы. Вобраз аўтара і вобраз апавядальніка як найважнейшая праблема 

стылістыкі мастацкага і публіцыстычнага тэкстаў. Структура катэгорыі аўтара 

медыятэксту. Функцыянальна-сэнсавыя тыпы маўлення: апісанне, апавяданне і 

разважанне. Ключавыя словы, моўны лейтматыў, архітэктанічны паўтор. 
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Стылістычныя функцыі чужога маўлення ў розных відах тэкстаў. Простая мова. 

Ускосная мова. Няўласна-простая мова. Маналог. Дыялог. Палілог. 

Стылістычныя асаблівасці жанравых форм маўлення (Літ.; 97; 118; 119). 

12. Сучасны стан медыялінгвістыкі як прыкладной дысцыпліны і 

навукі. 

Найважнейшыя напрамкі ў сучасным мовазнаўстве і стылістыцы. 

Сацыяльныя і сацыяльна-псіхалагічныя функцыі маўленчых зносін пры 

дапамозе СМК. Сацыялінгвістычны аспект вывучэння мовы СМК. Сацыяльная 

дыферэнцыяцыя мовы. Мова і культура. Мова і палітыка. Мова і ўлада. 

Праблемы моўнай палітыкі. Паняцце нормы як адно з найважнейшых у 

стылістыцы маўлення. Абавязковасць моўных нормаў. Норма моўная і 

функцыянальна-стылѐвая. Варыятыўнасць нормы. Парушэнне нормы як 

стылістычная памылка і свядомае адхіленне ад нормы як стылістычны прыѐм. 

Роля стылістыкі ў павышэнні моўнай культуры журналістаў, у выхаванні 

моўнага густу грамадства, ва ўмацаванні маўленчых норм (Літ.; 45; 46). 

13. Размежаванне паняццяў вусная форма існавання мовы і 

пісьмовая  

Спантаннасць  незваротнасць  шматканальнасць як формы існавання 

вуснай мовы  Структура камунікатыўнага акта. Значэнне гукавой абалонкі 

маўлення. Мэты і задачы вывучэння фанетыкі (сінхронная, дыяхронная, 

агульная, супастаўляльная). Сегментныя і суперсегментныя фанетычныя адзінкі. 

Азначэнне гука. Чатырохаспектны разгляд гука: акустычны, артыкуляцыйны, 

перцэптыўны, функцыянальны. Акустычная фанетыка  Акустычныя ўласцівасці 

гукаў маўлення  Артыкуляцыйная характарыстыка гукаў маўлення  

Перцэптыўная фанетыка  Гукавы сімвалізм  Фанетычныя законы і іншыя 

фанетычныя працэсы. Закон недысімілятыўнага акання і якання, асіміляцыя, 

дысіміляцыя, дыярэза, пратэза, эпентэза, метатэза, гаплалогія. Асаблівасці 

вымаўлення безэквівалентных у дачыненні да рускай мовы гукаў  Фанетычная і 

фанематычная транскрыпцыя  Фанетычныя чаргаванні гукаў  галосных  зычных  

гістарычныя і пазіцыйныя  Пазіцыйныя чаргаванні гукаў як вынік фанетычных 

працэсаў. Асаблівасці сінтагматыкі гукаў беларускай мовы  «Віртуальная» 

форма існавання мовы (Літ.: 11, с. 582–588; 81; 96, с. 16–116). 

14. Стылістычная роля націску і інтанацыі ў арганізацыі маўленчай 

плыні. 

Фанетычная прырода націску  Розныя тыпы націску. Месца націску ў 

слове  Нерухомы і рухомы формаўтваральны націск  Клітыкі  Фразавы  

сінтагменны  лагічны націск  Аналіз націску ў тэксце  Інтанацыя. Фанетычнае 

чляненне маўлення. Танальныя сродкі інтанацыі  Тэмбравыя сродкі інтанацыі  

Функцыя інтанацыі  Асноўныя тыпы інтанацыйных канструкцый у беларускай 

мове. Інтанацыйная сінанімія. Стылі літаратурнага вымаўлення. Арфаэпічная 

норма. Беларускае вымаўленне ў гістарычным развіцці  Асноўныя нормы 

сучаснага беларускага вымаўлення: галосныя націскныя і ненаціскныя, зычныя ў 
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моцных і слабых пазіцыях, гукі на стыку слоў. Вымаўленне галосных. Нормы 

літаратурнага вымаўлення зычных і спалучэнняў зычных, некаторых 

граматычных формаў. Арфаэпічная норма і культура маўлення. Прычыны і 

крыніцы адхіленняў ад літаратурнага вымаўлення. Вымаўленне на тэлебачанні і 

на радыѐ. Інтэрферэнтныя з‘явы ў вымаўленні і шляхі іх пераадолення. Дэфекты 

вымаўлення  Прафесійныя «хваробы» ў аўдыявізуальных СМІ: «каша ў роце», 

празмерная лабіялізаванасць, дзеканне/цеканне. Арфаэпічны аналіз тэксту (Літ.: 

11, с. 382–383; 81; 96, с. 118–140). 

15. Генезіс і анталагічны статус лінгвістыкі публіцыстычнага тэксту. 

Тэорыя тэксту і лінгвістыка тэксту. Дэфінітыўны апарат апрацоўкі тэксту 

ў лінгвістычных сферах. Тэкставая дзейнасць журналіста. Журналісцкі тэкст: 

інфармацыйныя і публіцыстычны тэксты. PR-тэксты  Дыскурсны падыход да 

вывучэння публіцыстычных тэкстаў (сцэнарый дыскурснага аналізу тэкстаў-

навін)  Праблема вызначэння зместу тэрміна дыскурс, яго структуры і 

залежнасцей  Ад вывучэння мовы ў сацыяльным кантэксце да дыскурснага 

аналізу  Асобныя характарыстыкі беларускамоўных тэкстаў СМІ ў звязку з 

гісторыяй і сучасным станам функцыянавання мовы. Семантычная кандэнсацыя 

як акумулятыўны сродак назапашвання ведаў пра ментальнасць народа  Моўная 

дывергенцыя і канвергенцыя  уплыў на вытворчасць публіцыстычнага тэксту. 

Беларускія СМІ ў сітуацыі дзяржаўнага білінгвізму, сучасныя тэндэнцыі 

развіцця мовы СМІ. Ізамарфізм рускага элемента ў беларускамоўных тэкстах 

СМІ (Літ.: 45, с. 11–57). 

16. Агульныя анталагічныя і прыватныя экстралінгвістычныя 

характарыстыкі публіцыстычнага тэксту  

Публіцыстычны тэкст  прызначанасць для масавай аўдыторыі і 

распаўсюджанасць  Экстралінгвістычны фактар дзеяння публіцыстычнага 

тэксту  аператыўнасць. Перманентнасць публіцыстычнага тэксту  

перыядычнасць і рэгулярнасць. Фарміраванне інфармацыйных паводзін  

Дубліраванне і вар‘іраванне  варыянтна-інварыянтны падыход да сігніфікацыі 

публіцыстычнага тэксту. «Вытворчы цэх» публіцыстычнага тэксту  аўтарскае 

«я» і калектыўнае аўтарства  Экстралінгвістычная матывацыя 

інтэртэкстуальнага эфекту журналісцкай дзейнасці  Камунікатыўныя 

зададзенасць і прызначанасць публіцыстычнага тэксту (Літ.: 45, с. 58–126). 

17. Лінгвістычная арганізацыя публіцыстычнага тэксту. 

Выражэнне моўнай асобы ў тэксце  Трапеічная сістэма мастацкага тэксту ў 

дачыненні да сацыяльнай дзейнасці носьбіта мовы. Вонкавая і ўнутраная 

структурыраванасць публіцыстычнага тэксту  Парадыгматыка і сінтагматыка 

публіцыстычнага тэксту. Парадыгматычная здольнасць вербальнага знака ў 

публіцыстычным тэксце  Сінтагматыка публіцыстычнага тэксту  Марфалагічная 

стратыфікацыя публіцыстычнага тэксту (Літ.: 45, с. 127–179). 

18. Сінхроннае і дыяхроннае вывучэнне беларускай арфаграфіі. 

Гісторыя станаўлення. Уплыў экстралінгвістычных фактараў на 
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беларускую арфаграфію. Адаптацыя правапісу да сацыяльна-эканамічных 

зрухаў у грамадстве (сістэмнасць – асістэмнасць). Асноўныя прынцыпы 

(напісанні) сучаснай беларускай арфаграфіі. Суадносіны фанетычнага і 

марфалагічнага прынцыпаў у беларускай арфаграфіі. Рэфармаванне правапісу 

(кансерватызм і памкненне да арфаграфічных змен). Рэформа правапісу 1933 

года. Удакладненні правапісу (Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. 

Мінск.: Весці АН БССР, 1959 г.). Навуковая канферэнцыя «Праблемы 

беларускага правапісу» (19-20 лістапада, 1992 г.). Закон Рэспублікі Беларусь «Аб 

Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (2008 г.). Асноўныя ўдакладненні 

і змены ў новай рэдакцыі «Правіл» (Літ.: 43; 44). 

19. Функцыянальна-стылістычная і эмацыянальна-экспрэсіўная 

афарбоўка слова. Агульная стылістычная характарыстыка лексікі сучаснай 

літаратурнай мовы. Формы суб‘ектыўнай ацэнкі. Эўфемізмы і дысфемізмы. 

Стылістычнае выкарыстанне сінонімаў, перыфразаў, амонімаў, паронімаў і 

антонімаў. Сінонімы як сродак удакладнення паняцця. Скрытае і адкрытае 

выкарыстанне сінонімаў. Ідэаграфічныя і стылістычныя сінонімы. 

Кантэкстуальныя сінонімы. Прыѐмы выбару і ацэнкі сінонімаў. Градацыя, 

паўтарэнне слоў, ампліфікацыя як стылістычныя прыѐмы. Стылістычныя 

функцыі сінонімаў. Прынцыпы і прыѐмы замены слоў перыфразамі (Літ.: 27; 

52, 97). 

20. Лексічная стылістыка і стылістычная характарыстыка 

фразеалагічных сродкаў мовы. 

Выкарыстанне амонімаў у стылістычных мэтах. Каламбур. Прыѐмы 

ліквідацыі двухсэнсоўнасці пры няўдалым выкарыстанні амонімаў, 

шматзначных слоў і паронімаў. Стылістычныя эфекты, заснаваныя на 

выкарыстанні паронімаў. Паранамазія. Стылістычнае выкарыстанне антонімаў. 

Антытэза. Ацэнка і сфера выкарыстання неалагізмаў. Неалагізмы лексічныя і 

семантычныя. Неалагізмы агульнамоўныя і індывідуальна-аўтарскія. 

Аказіянальныя словы. Архаізмы і гістарызмы. Іх выкарыстанне ў розных стылях 

і жанрах маўлення. Запазычаныя словы, іх стылістычнае выкарыстанне. 

Дыялектызмы ў мастацкай літаратуры і публіцыстыцы. Тэрміны і 

прафесіяналізмы. Жарганізмы і аргатызмы. Крыніцы фразеалагізмаў, якія 

замацаваліся ў літаратурнай мове. Стылістычная класіфікацыя фразеалагізмаў. 

Фразеалагізмы міжстылявыя, размоўна-бытавыя і кніжныя. Сінанімія 

фразеалагізмаў. Стылістычныя функцыі фразеалагізмаў. Прыказкі і прымаўкі. 

Крылатыя словы і афарызмы. Стылістычнае выкарыстанне фразеалагічных 

сродкаў мовы ў мастацкай літаратуры і публіцыстыцы. Памылкі ў выкарыстанні 

фразеалагічных адзінак (Літ.: 59,с.  3–45, 198–246; 81; 96, с.  171–319, с. 322–

380). 

21. Слова і вобраз. Вобразнасць мовы як катэгорыя эстэтычная і як 

катэгорыя лінгвістычная.  
Пераноснае ўжыванне слова як асноўная крыніца фарміравання вобразных 

сродкаў мовы.  Катэгорыя імпліцытнасці ў тропах. Традыцыйныя сродкі слоўнай 
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вобразнасці – тропы. Метанімія ў публіцыстычным маўленні. Сінекдаха. 

Параўнанне. Эпітэт. Аксюмаран. Гіпербала і літота (Літ.: 27; 118). 

22. Функцыянальна-стылістычная характарыстыка граматыкі. 

Сувязь граматыкі з фанетыкай і лексікалогіяй. Граматычныя значэнне, 

катэгорыя, форма. Сродкі і спосабы выражэння граматычных значэнняў. 

Беларуская граматыка: праблемы нарматыўнасці ў СМІ. Парадыгматычныя 

здольнасці і сінтагматычнае размяшчэнне марфалагічных форм. 

Класіфікацыйныя ўласцівасці часцін мовы. Часціны мовы як лексіка-

граматычныя класы слоў, прынцыпы аб‘яднання  Сістэма часцін мовы  

Знамянальныя і незнамянальныя словы  Пераходнасць у сістэме часцін мовы і 

з‘ява сінкрэтызму  Марфалагічная асаблівасці публіцыстычнага тэксту. Рост 

аналітызму ў марфалогіі сучаснай беларускай мовы (Літ.: 26; 118). 

23. Стылістычныя рэсурсы марфалогіі ў публіцыстычным маўленні. 

Функцыянальная характарыстыка назоўніка. Семантычны аб‘ѐм назоўніка. 

Дамінаванне назоўнікавых канструкцый у тэкстах СМІ: прычыны і вынікі. 

Аддзеяслоўныя назоўнікі і нормы ўжывання іх у публіцыстычным тэксце. 

Марфалагічныя прыметы назоўніка і сінтаксічная роля ў сказе. Лексіка-

граматычныя разрады назоўнікаў, марфалагічная залежнасць ад семантыкі 

слова. Прынцыпы класіфікацыі назоўнікаў па родах. Род марфалагічна 

нязменных назоўнікаў. Разыходжанні ў граматычным родзе некаторых 

назоўнікаў у беларускай і рускай мовах. Катэгорыя ліку. Назоўнікі з 

суадноснымі формамі ліку. Асаблівасці выражэння катэгорыі ліку ва ўласных 

назоўніках  у групах рэчыўных, зборных і абстрактных назоўнікаў.  

Несупадзенне ў граматычным ліку некаторых назоўнікаў у беларускай і рускай 

мовах. Катэгорыя склону. Значэнні склонаў, выражэнне іх у тэксце. Рэшткі 

формы клічнага склону. Тыпы скланення назоўнікаў. Варыянтнасць канчаткаў у 

склонавай сістэме назоўнікаў і іх характарыстыка. Словаўтваральнае значэнне 

некаторых склонавых канчаткаў. Рознаскланяльныя і нескланяльныя назоўнікі. 

Субстантывацыя (Літ.: 10; 26; 27; 81; 100; 118). 

24. Стылістычнае выкарыстанне прыметніка ў медыятэкстах. 

Функцыянальная характарыстыка прыметніка. Асноўныя катэгарыяльныя 

значэнні і лексіка-граматычныя разрады. Якасныя, адносныя і прыналежныя 

прыметнікі, іх значэнне, граматычныя формы і ўзаемапранікненні. Поўныя, 

кароткія і сцягнутыя (усечаныя) формы, шляхі іх распазнавання. Ступені 

параўнання якасных прыметнікаў. Сінтэтычныя і аналітычныя формы ступеней 

параўнання. Суплетывізм. Формы элятыва ў беларускай і рускай мовах. 

Кампаратыў і суперлятыў  Адносныя прыметнікі. Функцыянальныя асаблівасці, 

сінаніміка прыналежных прыметнікаў і роднага прыналежнасці. Формы ацэнкі 

прыметнікаў. Агульныя асаблівасці стылістычнага выкарыстання прыметнікаў. 

Прыметнікі з суфіксамі ацэнкі. Сінанімія прыметнікаў і назоўнікаў ва ўскосных 

склонах (Літ.: 10; 26; 27; 81; 100; 118). 

25. Стылістычнае выкарыстанне лічэбнікаў у тэкстах СМК. 

Функцыянальная характарыстыка лічэбніка. Разрады лічэбнікаў па 
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значэнні і структуры. Колькасныя лічэбнікі і іх групы. Дробавыя лічэбнікі  

Зборныя лічэбнікі  Сінтаксічная спалучальнасць лічэбнікаў з назоўнікамі. 

Парадкавыя лічэбнікі. Лічбы як сродак выражэння колькасных значэнняў  

Скланенне лічэбнікаў. Тыповыя памылкі ва ўжыванні. Абазначэнне прыблізнай і 

няпэўнай колькасці. Зборныя і колькасныя лічэбнікі як сінонімы. Сінанімія 

колькасна-іменных словазлучэнняў. Стылістычная характарыстыка варыянтных 

форм лічэбнікаў. Выпадкі няўдалага ўтварэння і ўжывання форм лічэбнікаў 

(Літ.: 10; 26; 27; 81; 100; 118). 

26. Стылістычнае выкарыстанне займеннікаў у медыямаўленні. 

Функцыянальная характарыстыка займенніка. Своеасаблівасць значэння і 

функцыі займеннікаў. Разрады займеннікаў па значэнні і па суадносінах з 

іншымі часцінамі мовы. Асаблівасці скланення займеннікаў розных разрадаў. 

Займеннік як сродак лагічнай і сінтаксічнай арганізацыі тэксту. Роля займенніка 

ў кантэксце. Стылістычныя асаблівасці асабовых займеннікаў. Сінанімія іншых 

разрадаў займеннікаў. Пропуск асабовых займеннікаў як стылістычны прыѐм 

(Літ.: 10; 26; 27; 45; 81; 100; 118). 

27. Стылістычнае выкарыстанне дзеясловаў у тэкстах СМК. 

Функцыянальная характарыстыка дзеяслова. Катэгарыяльныя значэнні 

дзеяслова. Неазначальная форма дзеяслова (інфінітыў), яе ўтварэнне, 

граматычнае значэнне, марфалагічныя прыметы і сінтаксічныя функцыі. 

Стылістычныя функцыі дзеяслоўных катэгорый. Катэгорыя трывання, 

граматычныя значэнні закончанага і незакончанага трывання, спосабы 

ўтварэння. Катэгорыя ладу. Значэнне, формы і ўтварэнне абвеснага, загаднага і 

ўмоўнага ладу. Сінаніміка ладу дзеяслова. Катэгорыя часу. Значэнне і формы 

дзеясловаў цяперашняга, прошлага і будучага часу. Спецыфіка роду і ліку 

дзеясловаў. Сінаніміка часу дзеяслова. Катэгорыя асобы дзеяслова, граматычнае 

значэнне, выражэнне і ўжыванне. Безасабовыя дзеясловы. Спражэнне 

дзеясловаў. Рознаспрагальныя дзеясловы. Праблема збалансаванасці дзеяслова і 

назоўніка ў публіцыстычным тэксце. Аказіянальнае ўтварэнне адназоўнікавых 

дзеясловаў у інтэрнэт-выданнях і іншых СМІ. Вобразна-экспрэсіўныя якасці 

дзеяслова (Літ.: 10; 26; 27; 45; 81; 100; 109; 118). 

28. Стылістычныя саблівасці ўжывання дзеепрыметніка і 

дзеепрыслоўя ў публіцыстычным маўленні. 
Асаблівасці праяўлення дзеяслоўных катэгорый стану, часу і трывання ў 

дзеепрыметніку. Прадуктыўнасць і непрадуктыўнасць існавання ў беларускай 

мове некаторых дзеепрыметнікавых формаў (у параўнанні з рускай мовай). 

Сродкі сінанімічнай замены дзеепрыметнікаў. Ад‘ектывацыя дзеепрыметнікаў. 

Граматычныя катэгорыі дзеепрыслоўяў. Асаблівасці функцыянавання 

дзеепрыслоўяў. Адвербіялізацыя дзеепрыслоўяў (Літ.: 10; 26; 27; 45; 81; 100; 

109; 118). 

29. Стылістычнае выкарыстанне прыслоўя. 

Марфалагічныя прыметы і сінтаксічная роля прыслоўяў. Разрады 

прыслоўяў паводле значэння. Ступені параўнання якасных прыслоўяў і іх 
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утварэнне. Формы прыслоўяў са значэннем ацэнкі і меры якасці. Спосабы 

ўтварэння прыслоўяў: прадуктыўнасць – непрадуктыўнасць. Тэкстаўтваральная 

(інфармацыйная, ацэначная) роля прыслоўяў у тэкстах розных стыляў. Словы 

катэгорыі стану (безасабова-прэдыкатыўныя словы). Функцыянальная 

характарыстыка, суадноснасць з рознымі часцінамі мовы. Гісторыя вылучэння ў 

самастойную часціну мовы (Літ.: 10; 26; 27; 45; 81; 100; 118). 

30. Граматычныя і стылістычныя асаблівасці мадальных слоў як 

самастойнай часціны мовы. 

Словаўтваральная і семантычная сувязі мадальных слоў з іншымі 

часцінамі мовы. Сінтаксічная аснова выдзялення мадальных слоў у асобную 

групу. Разрады па значэнні, суадноснасць з рознымі часцінамі мовы, 

стылістычная роля ў медыямаўленні (Літ.: 10; 26; 27; 45; 81; 100; 118). 

31. Функцыянальна-стылістычная характарыстыка прыназоўніка ў 

медыямаўленні. 
Разрады прыназоўнікаў. Ужыванне прыназоўнікаў з ускоснымі склонамі 

назоўнікаў. Асноўныя значэнні прыназоўнікаў. Некаторыя асаблівасці ва 

ўжыванні прыназоўнікаў. Пераход іншых часцін мовы ў прыназоўнікі 

(узмацненне аглютынатыўнага сродку) (Літ.: 10; 26; 27; 45; 81; 100; 118; 120). 

32. Стылістычнае выкарыстанне злучнікаў, часціц, выклічнікаў і 

гукаперайманняў. 

Семантычныя і граматычныя прыметы злучнікаў. Класіфікацыя злучнікаў 

паводле паходжання, складу, спосабу ўжывання і функцыянальнага значэння. 

Злучальныя словы, адрозненне іх ад злучнікаў Семантычная і граматычная 

характарыстыка часціц. Разрады часціц паводле функцыянальнага значэння і 

марфалагічнага складу. Пераход у часціцы іншых часцін мовы. Размежаванне 

выклічнікаў і гукаперайманняў  Функцыя выклічнікаў і гукаперайманняў  

Аказіянальная субстантывацыя і вербалізацыя выклічнікаў (Літ.: 10; 26; 27; 45; 

81; 100; 118). 

33. Стылістычныя рэсурсы сінтаксісу. Асаблівасці сінтаксісу розных 

стылях маўлення. 

Сістэма сінтаксічных адзінак  Сінтаксіс як вучэнне пра спалучальнасць 

слоў і пабудову тэксту. Сінтаксічныя сувязі і сінтаксічныя адносіны  Асноўныя 

сінтаксічныя адзінкі мовы: словаформа, словазлучэнне, сказ, складанае 

сінтаксічнае цэлае, тэкст. Словазлучэнне, яго тыпы. Структурная схема 

словазлучэння. Сінтагма. Віды сувязі ў словазлучэннях. Злучальная сувязь і 

спосабы яе рэалізацыі: з‘яднанне, раз‘яднанне і перараз‘яднанне. 

Падпарадкавальная сувязь і спосабы яе рэалізацыі: дапасаванне, кіраванне і 

прымыканне. Некаторыя асаблівасці беларускага кіравання. Прэдыкатыўнасць, 

мадальнасць і інтанацыя паведамлення як асноўныя адзнакі сказа. Граматычныя 

катэгорыі часу, асобы і іх структурная роля ў афармленні сказа. Класіфікацыі 

сказаў. Сказ і выказванне (Літ.: 10; 26; 27; 45; 80; 81; 100; 118). 

34. Сказ у публіцыстычным тэксце.  

Просты сказ. Фармальная арганізацыя простага сказа. Структурная схема 
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сказа. Члены сказа і дэтэрмінанты. Марфалагізаваныя і немарфалагізаваныя 

члены сказа. Спосабы граматычнага выражэння галоўных членаў сказа. 

Прэдыкатыўная сувязь і спосабы яе рэалізацыі: каардынацыя, суразмяшчэнне і 

прыцягненне. Даданыя члены сказа. Значэнні і функцыі ў сказе. Азначэнне і 

спосабы яго выражэння. Прыдатак. Дапаўненне, структурныя тыпы і спосабы 

выражэння. Акалічнасць, тыпы і спосабы выражэння. Сінкрэтызм даданых 

членаў сказаў. Аднасастаўныя сказы. Прырода аднасастаўнасці і месца 

аднасастаўных сказаў у класіфікацыйнай сістэме сінтаксічных канструкцый. 

Тыпы аднасастаўных сказаў.  Няпоўныя сказы і адрозненне іх ад аднасастаўных. 

Сказы нерасчлянѐнага тыпу. Ускладнены сказ. Сказы з аднароднымі членамі. 

Зваротак. Далучальныя канструкцыі (Літ.: 10; 26; 27; 45; 81; 100;116; 118). 

35. Семантыка-стылістычная арганізацыя простага сказа. 

Актывізацыя мадальных працэсаў у сучасных СМІ. Камунікатыўная 

арганізацыя простага сказа. Актуальнае чляненне выказвання. Камунікатыўная 

парадыгма сказа. Парадак слоў у сказе. Стылістычныя асаблівасці розных тыпаў 

простага сказа. Поўныя і няпоўныя сказы ў розных стылях маўлення. 

Экспрэсіўнасць эліптычных канструкцый. Сінанімія асабовых, безасабовых, 

няпэўна-асабовых і абагульнена-асабовых сказаў. Стылістычныя асаблівасці 

сцвярджальных і адмоўных сказаў (Літ.: 10; 26; 27; 45; 81; 100; 118). 

36. Стылістычная характарыстыка выказніка. «Расшчапленне 

выказніка» ў медыятэксце. 
Сінанімія назоўнага і творнага прэдыкатыўнага ў састаўным выказніку. 

Дапасаванне выказніка да дзейніка. Актуальнае чляненне выказвання і парадак 

слоў у сказе. Інверсія членаў сказа. Месца членаў сказа пры прамым парадку 

слоў. Памылкі пры інверсіі членаў сказа. Сінанімія прыназоўнікавых і 

беспрыназоўнікавых канструкцый. Сінанімія прыназоўнікаў. Кіраванне пры 

сінанімічных словах. Нанізванне аднолькавых склонаў. Склоны дапаўнення пры 

дзеясловах з адмоўем. Кіраванне пры аднародных членах сказа. Родны склон 

аб‘екта і родны склон суб‘екта. Сказы з аднароднымі членамі. Стылістычнае 

значэнне розных спосабаў падбору і спалучэння аднародных членаў. 

Сінанімічныя злучнікі пры аднародных членах. Значэнне пропуску і паўтарэння 

злучнікаў. Прыназоўнікі пры аднародынх членах. Стылістычнае значэнне 

абагульняльных слоў. Памылкі ў сказах з аднароднымі членамі – лагічныя і 

граматычныя (Літ.: 10; 26; 27; 45; 81; 100; 118). 

37. Паралельныя сінтаксічныя канструкцыі. Параўнальна-

стылістычная характарыстыка простых сказаў з дзеепрыслоўным 

словазлучэннем і складаных сказаў з даданым азначальным.  

Сінанімія сказаў з аддзеяслоўным назоўнікам і сказаў з асабовым 

дзеясловам. Сінанімія сказа з аднароднымі выказнікамі і сказа з дзеепрыслоўнай 

канструкцыяй, інфінітыўнага сказа і сказа з асабовым дзеясловам. Пасіўныя і 

актыўныя канструкцыі. Адасобленыя члены сказа – азначэнні, прыдаткі. 

Тлумачальныя члены сказа. Дзеепрыметныя словазлучэнні. Дзеепрыслоўныя 

словазлучэнні. Канструкцыі з аддзеяслоўнымі назоўнікамі ў тэкстах СМІ (Літ.: 
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27; 118). 

38. Складаны сказ у журналісцкім тэксце, яго фармальная, 

семантычная і камунікатыўная арганізацыя. Прынцыпы класіфікацыі і 

тыпалагічная характарыстыка складаных сказаў. Тыпы складаных сказаў. 

Складаназлучаныя сказы,  граматычная прырода, будова і значэнне. Знакі 

прыпынку ў складаназлучаных сказах. Складаназалежныя сказы. Сродкі сувязі 

іх частак. Віды даданых частак. Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах. 

Складаныя бяззлучнікавыя сказы. Сродкі сувязі частак бяззлучнікавых сказаў. 

Тыпы бяззлучнікавых сказаў у залежнасці ад структуры і значэння. Пунктуацыя 

ў бяззлучнікавых сказах. Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі (камбінаванай 

будовы), пунктуацыя ў іх (Літ.: 10; 26; 27; 45; 81; 100; 118). 

39. Функцыянальна-стылістычная арганізацыя медыятэксту  

Ланцуговая, паралельная і далучальная віды сувязі паміж асобнымі сказамі 

ў складзе складанага сінтаксічнага цэлага. Абзац і складанае сінтаксічнае цэлае. 

Перыяд. Структурныя, інтанацыйныя і выяўленчыя ўласцівасці перыяда. 

Паняцце аб сінтаксісе звязнага маўлення. Складаныя формы арганізацыі 

дыялагічнага і маналагічнага маўлення. Чужая мова, яе віды (простая, ускосная і 

няўласна-простая) і спосабы ўвядзення ў тэкст. Сінтаксічныя асаблівасці 

разнавіднасцей чужой мовы. Чужая мова і словы аўтара, сувязь і ўзаемаадносіны 

паміж імі. Пунктуацыя пры чужой мове. Рэпліка, маналог, дыялог, палілог, іх 

арганізацыя, функцыі і стылістычная роля (Літ.: 23; 27; 97; 118). 

40. Новыя з’явы ў сучасным сінтаксісе. Экспрэсіўнае вылучэнне 

членаў сказа ў медыятэксце. Адчляненне. Сегментацыя. Назоўны ўяўлення. 

Адчленены інфінітыў. Займеннікава-назоўнікавыя канструкцыі. Назоўнікава-

займеннікавыя канструкцыі. Далучальныя канструкцыі. Парцэляцыя ў 

загалоўках журналісцкіх матэрыялаў. Стылістычнае выкарыстанне звароткаў. 

Асаблівыя прыѐмы стылістычнай арганізацыі маўлення. Перыяд. Стылістычныя 

і рытарычныя фігуры. Анафара. Эпіфара. Хіязм. Зеўгма. Алюзія. Сінтаксічны 

паралелізм. Кальцо страфы. Капазіцыйны стык (эпанафара). Градацыя. 

Антытэза. Паўтор. Рытарычнае пытанне. Рытарычны зваротак. Стылістычныя 

рэсурсы пунктуацыі. Пунктуацыя як графічны сродак інтанацыйнага выдзялення 

сінтагм.  Актуальнае чляненне сказа, інтанацыя і знакі прыпынку. Сінтаксічная, 

сэнсава размежавальная і стылістычная функцыя знакаў прыпынку. 

Паравербальныя сродкі камунікацыі (эматыконы, экспрэсівы, смайлікі, мемы і 

інш.) (Літ.: 23; 27; 56; 80; 97; 118). 

 

ІІ. Дысцыпліны «Асновы творчай дзейнасці рэдактара»  

і «Методыка рэдагавання» 

1. Асноўныя этапы развіцця выдавецка-рэдактарскай дзейнасці і 
распрацоўкі тэорыі і практыкі рэдагаванння на Беларусі. 

Меркаванні вучоных пра наяўнасць пісьма на тэрыторыі Беларусі ў 

дахрысціянскі перыяд. Старажытны перыяд (XI−XV стст.). Усходнеславянскія 

рукапісныя  кнігі. Астрамірава Евангелле (тып пісьма, матэрыял, колькасць 
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аркушаў, размяшчэнне тэксту). Евангеллі XII−XIII стст. Радзівілаўскі летапіс як 

помнік свецкага рукапісання. Рукапісныя помнікі юрыдычнага характару. 

Старабеларускі перыяд (XVI−XVIII стст.). Уклад перапісчыкаў і перакладчыкаў 

у развіццѐ рэдагавання рукапіснай кнігі. Узнікненне друкаванай кнігі 

(перайманне кнігадрукаваннем традыцый стварэння рукапіснай кнігі). Новы 

перыяд (з XIX ст. па наш час). Развіццѐ кнігадрукавання, узнікненне прыватных, 

царкоўных і казѐнных друкарняў. Прыватнае кнігавыданне ў XIX – пачатку XX 

ст. Развіццѐ перыѐдыкі і функцыі газетнага рэдактара. 

2. Рукапісная кніга на Беларусі. Тыпы, фармат, арганізацыя 

тэкставага поля, пераплѐт рукапісных кніг. 

Скрутак і кодэкс як дзве формы рукапіснай кнігі. Аснова пераплѐту 

рукапісных кніг. Фарматы: «вялікі», або «дзесцевы», «у паўдзесяць», або «у 

чацвѐрку», у «васьмушку». Падрыхтоўка старонак сшытка для размяшчэння 

тэксту. Фаліяцыя і пагінацыя кніг. 

3. Мастацка-арнаментальнае афармленне рукапісных кніг. Стылі 

арнаментыкі. Тыпы пісьма. 

Ілюстраванне рукапісных кніг мініяцюрамі, арнаментаванне застаўкамі, 

буквіцамі-ініцыяламі. Старавізантыйскі, тэраталагічны, балканскі стылі і час іх 

выкарыстання ў рукапісных кнігах на тэрыторыі Беларусі. Устаў, паўустаў, 

скорапіс і вязь. 

4. Рэдактарская праца перапісчыкаў і перакладчыкаў старажытных 

тэкстаў старабеларускага перыяду. 

Асаблівасці працы перапісчыкаў і перакладчыкаў у буйных майстэрнях. 

Праўкі тэксту: апраўданыя і неапраўданыя, дадаткі і ўдакладненні. Абавязкі і 

аб‘ѐм працы перапісчыкаў. Падзел працы ў буйных скрыпторыях: праца пісцоў-

каліграфаў і мастакоў-ілюстратараў. 

5. Прыѐмы творчага падыходу Францыска Скарыны да перакладу і 

рэдагавання кніг Бібліі. 

Незалежная пазіцыя Францыска Скарыны ў дачыненні біблейскага тэксту. 

Парушэнне парадку размяшчэння кніг. Свядомае ўжыванне чэшскіх слоў як 

сінонімаў да беларускіх. Ужыванне глосаў. Замена элементаў культуры народаў 

Блізкага Усходу адпаведнымі беларускімі. Замена царкоўнаславянскіх элементаў 

сродкамі народна-гутарковай мовы. 

6. Заходнееўрапейскія традыцыі афармлення кніг Бібліі ў выданнях 

Францыска Скарыны. 
Гравюры, застаўкі і высокая друкарская тэхніка скарынаўскіх кніг паводле 

У. Стасава, І. Каратаева і П. Уладзімірава. Апісанне і класіфікацыя гравюр у 

кнігах Ф. Скарыны як традыцыя заходнееўрапейскай школы, перадусім чэшскай 

і нямецкай (М. Шчакаціхін «Гравюры і кніжныя аздобы ў выданнях Францішка 

Скарыны»). 

7. Брацкае кнігадрукаванне – асноўны пераемнік выдавецкіх, 

мастацка-паліграфічных і моўных традыцый Францыска Скарыны. 

«Псалтыр з паследаваннем» – аднаўленне структуры «Малой падарожнай 
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кніжыцы» Ф. Скарыны. Прадмовы і пасляслоўі, глосы. Увасабленне ў жыццѐ 

педагагічных і асветніцкіх ідэй Ф. Скарыны. Друкаваная прадукцыя на 

беларускай мове. Двухмоўны «Лексікон» Памвы Бярынды.  

8. Роля брацкага кнігадрукавання ў пашырэнні асветы, выпрацоўцы 

прыѐмаў стварэння кнігі. 
Адступленні ад скарынаўскіх традыцый і засваенне досведу 

заходнееўрапейскага кнігадрукавання. Фармат выданняў, мастацка-

арнаментальнае афармленне, гравюры і інш. Элементы ўнутранай структуры 

кнігі, прыѐмы вѐрсткі і набору.  

9. Выдавецкая дзейнасць Івана Фѐдарава. Паліграфічныя асаблівасці 

выданняў. Элементы мастацкай аздобы кніг. 

Заснаванне друкарні ў Маскве Пятром Мсціслаўцам і Іванам Фѐдаравым. 

Прычына спынення выдавецкай дзейнасці ў Маскве. Праца ў Заблудаўскай 

друкарні. Выдавецкая праца ў Львове і Астрозе. Фармат у «васьмушку»; 

прадмовы, пасляслоўі, кафізмы як структурныя элементы кніг Івана Фѐдарава. 

Застаўкі, гравюры, буквіцы, канцоўкі як элементы мастацкай аздобы ў выданнях 

Івана Фѐдарава. 

10. Рэдактарская праца Івана Фѐдарава (на прыкладзе «Евангелля 

вучыцельнага» і «Астрожскай Бібліі»). 

Пераемнасць І. Фѐдаравым выдавецкіх і рэдактарскіх традыцый 

Ф. Скарыны. Прадмова да «Евангелля вучыцельнага». Пытанне аб перакладзе 

біблійных тэкстаў на беларускую мову. Падрыхтоўка да выдання «Астрожскай 

Бібліі»: пошук і праверка розных варыянтаў і рэдакцый Бібліі. Рэдактарскія 

праўкі І. Фѐдарава. 

11. Да пытання храналогіі выданняў Статута ВКЛ 1588 г. 

В. Сопікаў пра першапачатны тэкст Статута («Опыт Российской 

библиографии» (1913)). Меркаванні І. Даніловіча пра паслядоўнасць і гады 

выдання Статута 1588 г. Канцэпцыя І. Лапо пра спосаб з‘яўлення кніг Статута 

1588 г. А. Зѐрнава пра чарговасць,  час выдання і ўстанаўленне першага 

аўтэнтычнага выдання Статута 1588 г. 

12. Рэдактарская і кадыфікацыйная праца Льва Сапегі (рэдагаванне 

артыкулаў Статута 1588 г., выпрацоўка прававых норм). Статутавая 

камісія і яе дзейнасць. 

Заканадаўчыя крыніцы для распрацоўкі Статута 1588 г. Рэдактарскія 

праўкі на ўзроўні знешнім (змены ў структуры выдання параўнальна з 

папярэднімі рэдакцыямі) і ўнутраным (графічныя, арфаграфічныя, лексічныя і 

граматычныя папраўкі). Статутавая камісія як рабочы орган, што ўзначальваў 

распрацоўку праектаў статутаў ВКЛ. Склад Статутавай камісіі і яе 

кадыфікацыйная і рэдактарская праца.  

13. Кнігавыдавецкая дзейнасць на Беларусі ў XIX ст. Роля рэдактара ў 

падрыхтоўцы выданняў. 

Кнігавыдавецкая і рэдактарская дзейнасць на Беларусі ў XIX ст. як працяг 

выдавецкіх, рэдактарскіх і перакладных традыцый Ф. Скарыны, І. Фѐдарава, 
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С. Буднага, В. Цяпінскага і інш., як удасканаленне прыѐмаў і метадаў 

рэдагавання тэкстаў палемічнай літаратуры XVI–XVII стст., тэалагічнай і 

мастацкай літаратуры XVIII ст. 

14. Развіццѐ беларускага друку на пачатку XX ст. (агульны 

рэдактарскі аналіз тагачаснага перыядычнага друку). 

Развіццѐ і станаўленне перыядычнага друку і газетнага рэдагавання. 

Функцыі стылістычнага рэдактара, асаблівасці падрыхтоўкі тэксту  да друку. 

Выпрацоўка  адзінай моўнай нормы публіцыстычным тэкстам. Тэматыка, 

ідэйная скіраванасць і моўна-стылѐвыя асаблівасці газет «Наша доля» і «Наша 

ніва». 

15. Янка Купала – рэдактар газеты «Наша ніва». Асаблівасці моўна-

стылѐвай праўкі матэрыялаў газеты «Наша ніва». 

Дзейнасць Янкі Купалы як рэдактара і выдаўца. Аналіз структуры выдання 

(інфармацыйныя нататкі, публіцыстычныя артыкулы, мастацкая літаратура, 

рэклама і інш), рубрыкацыі («З усіх старон», «З Беларусі і Літвы», «Паштовая 

скрынка» і інш.), логіка-кампазіцыйнай будовы публіцыстычных тэкстаў 

(кароткія, сціслыя загалоўкі, лагічная сувязь паміж структурнымі часткамі 

тэксту, выкарыстанне прыѐмаў аратарскага стылю і інш.). Параўнальны аналіз 

сучаснай «Нашай нівы» і купалаўскай паводле ідэйна-тэматычнага кірунку 

выдання, яго структуры, мовы і стылю газетных матэрыялаў. 

16. Творчая перакладчыцкая праца Максіма Багдановіча 

(рэдактарскі аналіз перакладаў з заходнееўрапейскіх моў). 

Пераклады М. Багдановіча з нямецкай (паэзія Ё. В. Гѐтэ) і французскай 

моў (паэзія П. Верлена). Методыка рэдагавання перакладных твораў з 

неславянскіх моў. 

17. Творчая перакладчыцкая праца Янкі Купалы (рэдактарскі аналіз 

перакладаў з польскай, украінская і рускай моў). 

Асаблівасці перакладу з рускай мовы (М. Някрасаў, А. Кальцоў), 

украінскай (Т. Шаўчэнка), польскай (А. Міцкевіч, М. Канапніцкая, 

У. Сыракомля). Пераклад Янкам Купалам «Слова пра паход Ігаравы». 

Параўнанне з украінскім перакладам Т. Шаўчэнкі. Методыка рэдагавання 

перакладных твораў са славянскіх моў. 

18. Творчая лабараторыя Якуба Коласа (праца над удасканаленнем 

рукапісу трылогіі «На ростанях»). 

Аўтарская задума трылогіі «На ростанях». Рэдактарскія праўкі твора. 

Моўна-стылѐвыя асаблівасці твора, праца Я. Коласа над словам. 

19. Кузьма Чорны – рэдактар і публіцыст (артыкул «Небеларуская 

мова ў беларускай літаратуры»). 

Рэдактарскі аналіз К. Чорнага арыгінальных і перакладных тэкстаў 

беларускіх пісьменнікаў і перакладчыкаў. Клопат К. Чорнага пра чысціню 

беларускай мовы і яе каштоўнасць як аснову культуры народа (артыкул 

«Небеларуская мова ў беларускай літаратуры»).  
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20. Кандрат Крапіва – рэдактар лексікаграфічных прац (аналіз лексікі 

перакладных і тлумачальнага слоўнікаў беларускай мовы).  
Аналіз К. Крапівой мовы твораў беларускіх пісьменнікаў. Канцылярызмы, 

дыялектызмы, архаізмы ў мове мастацкай літаратуры. Кандрат Крапіва – 

рэдактар лексікаграфічных прац (паводле Тлумачальнага слоўніка беларускай 

мовы, Руска-беларускага і Беларуска-рускага слоўнікаў). Параўнальны аналіз 

слоўнікавых артыкулаў у Руска-беларускім слоўніку 1953 і 1982 гадоў выдання.  

21. Методыка рэдагавання, змест i задачы.  

Рэдагаванне: сутнасць паняцця. Змест і задачы. Працэс фарміравання 

курса «Методыка рэдагавання». Распаўсюджанне рэдагавання як віду 

прафесійнай дзейнасці (выдавецкае рэдагаванне, рэдагаванне ў сродках масавай 

інфармацыі (друкаваных і аўдыявізуальных), вэб-рэдагаванне і інш.). Віды 

(аспекты) рэдагавання: агульнае, літаратурнае, навуковае, тэхнічнае, мастацкае. 

22. Творчы характар рэдактарскай дзейнасці. Асоба рэдактара, яго 

прафесійныя якасці. 

Рэдактарская дзейнасць і яе асаблівасці. Творчы характар рэдактарскай 

дзейнасці. Асоба рэдактара. Склад прафесійных кампетэнцый рэдактара. 

Адукаванасць, эрудыцыя, пісьменнасць і прафесійная культура рэдактара. 

Творчая дзейнасць рэдактара (рэдактар як аўтар-стваральнік тэлерадыѐпраграм, 

рэдактар-калумніст, рэрайтар). Арганізацыйная дзейнасць рэдактара 

(літаратурны агент, рэдактар-менеджар, кантэнт-рэдактар). Адміністрацыйная 

дзейнасць рэдактара як кіраўніка СМІ, выдавецтва. Рэдактары-прафесіяналы пра 

вопыт сваѐй працы (Л. Чукоўская, Н. Галь, Н. В‘юкава, А. Рыс і інш.). 

23. Ідэалагічны аспект рэдактарскай дзейнасці. Умовы, якія 

забяспечваюць ідэалагічны ўзровень выдання. Нормы рэдактарскай этыкі. 

Ідэалагічны аспект як неабходны складнік рэдактарскай дзейнасці. Праца 

рэдактара ў рэчышчы дзяржаўнай ідэалогіі Рэспублікі Беларусь. Дэмактарычныя 

і гуманістычныя тэндэнцыі ў працы рэдактара. Нормы рэдактарскай этыкі. 

24. Значэнне рэдактарскага вопыту класікаў беларускай і рускай 

літаратуры. 
Літаратурнае настаўніцтва – характэрная рыса працы пісьменнікаў з 

маладымі аўтарамі. Аналіз рэдактарскіх правак і заўваг, зробленых 

пісьменнікамі на палях рукапісаў. Я. Колас пра распрацоўку і захаванне нормаў 

літаратурнай мовы ў мастацкіх творах, у газетных публікацыях і на радыѐ. 

К. Чорны пра чысціню беларускай мовы ў літаратуры і недарэчнае калькаванне. 

Заўвагі Я. Брыля, М. Лужаніна, Я. Скрыгана, Ф. Янкоўскага пра культуру 

маўлення. Рэдактарская праца А. Пушкіна, Л. Талстога, У. Караленкі, А. Чэхава, 

М. Горкага і інш. 

25. Творчы i вытворчы працэсы ў выдавецкай дзейнасці. 

Этапы выдавецкага працэсу. Творчы рэдакцыйны этап (праца з аўтарскім 

арыгіналам пасля здачы яго аўтарам у рэдакцыю). Вытворчы этап (друкаванне 

твора і кантроль рэдактара за якасцю прадукцыі). Роля падрыхтоўчага (ад 

складання тэматычнага плана да з‘яўлення рукапісу ў выдавецтве) і заключнага 
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(распаўсюджванне выдання) этапаў у выдавецкай дзейнасці. 

26. Роля рэдактара ў тэматычным планаванні кнігавыдання. 

Складанне тэматычных планаў – адказны творчы працэс. Перспектыўны 

план выданняў (3–5 гадоў). План рэдакцыйна-падрыхтоўчых работ (бягучы і 

наступны год). План выпуску літаратуры (каляндарны год). Адбор тэм для 

плана. Мэтазгоднасць выдання. Магчымасць выдання. Падбор аўтараў. Кантроль 

за выкананнем тэматычнага плана. 

27. Псіхалагічныя перадумовы рэдагавання аўтарскага рукапісу як 

элемент творчага працэсу. 

Псіхалогія рэдактарскай працы як прадмет спецыяльных навуковых 

даследаванняў. Методыка рэдактарскай працы ў адпаведнасці з агульнымі 

палажэннямі, якія выкарыстоўваюцца ў псіхалогіі (тры кампаненты псіхалогіі 

рэдактарскай працы). Перадумовы псіхалагічнага ўспрымання тэксту (устаноўка 

на свядомае стаўленне да разумення тэксту, аўтарскай і ўласнай працы; кантроль 

як найважнейшая задача рэдактара падчас яго працы над тэкстам). 

Псіхалагічныя праблемы камунікавання паміж рэдактарам і аўтарам у працэсе 

падрыхтоўкі твора да выхаду ў свет (друк, радыѐ, тэлебачанне). Улік псіхалогіі 

адрасата (чытача, слухача, гледача) пры ацэнцы і рэдагаванні тэксту. 

28. Прадмет, механізм i агульная структура рэдактарскага аналізу 

тэксту. 
Паняце тэрміна ‗рэдактарскі аналіз‘. Трактоўка тэрміна ў логіцы, 

псіхалогіі і ў методыцы літаратурнага рэдагавання. Сутнасць прадмета 

рэдактарскага аналізу. Вызначэнне грамадскай-значнасці прадмета 

рэдактарскага аналізу. Механізм працэсаў рэдактарскага аналізу. Дзве галоўныя 

задачы рэдактарскага аналізу: прагназаванне рэальнага ўздзеяння твора на 

чытача і высвятленне, якім павінна быць гэтае ўздзеянне. Тры кірункі агульнай 

структуры рэдактарскага аналізу тэксту. Рэдактарскі аналіз паводле адзінак 

тэксту (адзінак маўлення: слоў, словаспалучэнняў, сказаў і г. д. і адзінак 

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

кампазіцыйныя і рубрыкацыйныя адзінкі тэксту як адзінкі цэласнасці тэксту, іх 

узаемасувязь. Рэдактарскі аналіз як мысленчы эксперымент у даследаванні 

грамадскай каштоўнасці твора і ўздзеяння яго на чытача.  

29. Прафесійнае рэдактарскае чытанне, яго віды. Фіксаванне заўваг.  

Тры віды рэдактарскага прачытання 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).  

30. Рэдактарскае рэцэнзаванне аўтарскага рукапісу. Схема 

рэдактарскай ацэнкі твора. 
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Унутранае і знешняе рэцэнзаванне. Рэдактарская (унутраная) рэцэнзія як 

паглыбленая ацэнка рукапісу. Адлюстраванне ў рэцэнзіі актуальнасці тэмы, яе 

распрацоўкі, моўна-стылѐвых якасцей аўтарскага арыгінала. Фіксаванне 

агульных і пастаронкавых заўваг. 

31. Віды рэдактарскай праўкі тэксту. Методыка праўкі розных відаў. 

Тэхніка праўкі тэксту. Карэктурныя знакі. 

Віды рэдактарскай праўкі тэксту. Праўка-вычытка (выяўленне сэнсавых, 

кампазіцыйных, стылістычных недакладнасцей, зверка аднастайнасці напісання 

геаграфічных назваў, прозвішчаў і г. д., праверка цытат, лічбаў і дат, 

адпаведнасці загалоўкаў тэксту, подпісаў пад ілюстрацыямі). Праўка-скарачэнне 

(скарачэнне аб‘ѐму тэксту). Два віды праўкі-скарачэння (скарачэнне частак 

тэксту, унутрытэкставае скарачэнне), задачы рэдактара. Праўка-апрацоўка як 

комплексны від праўкі і як падрыхтоўка да публікацыі канчатковага варыянта 

тэксту. Праўка-перапрацоўка (пераробка) як стварэнне новага варыянта тэксту 

на падставе пададзенага аўтарам матэрыялу. Паняцце пра літаратурны запіс. 

Патрабаванні да карэктарскай праўкі тэксту на падставе стандарту ГОСТ 7.62-

2008 СИБИД. Віды карэктурных знакаў (знакі замены, устаўкі, выкідкі, 

перастаноўкі, змянення і ўвядзення, знак адмены зробленага выпраўлення, знакі 

шрыфтавога вылучэння), іх выкарыстанне ў працы рэдактара выдавецтва і СМІ. 

32. Фактычны матэрыял у pyкaпice як прадмет рэдактарскага 

аналізу. Методыка рэдагавання лічбавага і ілюстрацыйнага фактычнага 

матэрыялу. 

Функцыянальнае прызначэнне фактычнага матэрыялу. Метадалагічныя 

прынцыпы фактаў у сувязі з ідэяй, тэмай, жанравымі асаблівасцямі публікацый. 

Дакладнасць, навізна, пераканальнасць фактычнага матэрыялу. Віды фактычнага 

матэрыялу. Крыніцы праверкі фактычнага матэрыялу. Прынцып напісання 

імѐнаў, прозвішчаў, геаграфічных назваў, тэрмінаў, адзінак вымярэння, 

найменняў у межах тэксту. Прыѐмы рэдагавання статыстычнага матэрыялу. 

Унутраная праверка статыстычных звестак. Правілы падрыхтоўкі і афармлення 

арыгіналаў ілюстрацый. Мастацка-вобразныя і навукова-пазнавальныя 

ілюстрацыі, патрабаванні да іх і методыка рэдагавання ў разнастайных выданнях 

(вучэбныя, навуковыя, дзіцячыя і інш.). Цытата ў тэксце і яе прызначэнне. 

Цытаты ілюстрацыйныя і аналітычныя. Правілы цытавання. Праверка цытат і іх 

афармленне.  

33. Лагічная арганізацыя тэксту. Прыѐмы выяўлення парушаных 

лагічных сувязей. Асноўныя законы логікі і іх значэнне для рэдактарскай 

дзейнасці. 
Сутнасць лагічнага рэдагавання тэксту. Сродкі сувязі паміж сэнсавымі 

звѐнамі тэксту. Прыѐмы выяўлення парушаных лагічных сувязей. Асноўныя 

законы логікі (закон тоеснасці, закон супярэчлівасці, закон выключанага 

трэцяга, закон дастатковага абгрунтавання), праверка іх захавання ў працэсе 

рэдагавання. Сэнсавыя памылкі ў тэксце і прычыны іх узнікнення: парушэнне 

законаў логікі, недакладнасць словаўжывання, парушэнне граматычных форм, 
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парадку слоў.  

34. Лагічныя азначэнні (дэфініцыі) ў тэксце, ix віды i функцыі. 

Методыка рэдагавання лагічных азначэнняў. 

Лагічныя азначэнні (дэфініцыі), іх віды і функцыі. Праца рэдактара над 

лагічнымі азначэннямі. Наяўнасць родавай прыкметы і адметных відавых асаблі-

васцей. Выкарыстанне паняццяў, якія маюць патрэбу ў азначэнні. Празмерна 

шырокія і вузкія азначэнні. Азначэнне праз адмаўленне. Спосабы ўвядзення 

дэфініцыі ў тэкст.  

35. Аналіз кампазіцыі літаратурнага твора і яго рубрыкацыі.  

Асаблівасці пабудовы літаратурнага твора (паняцце ‗кампазіцыя‘ ў прозе і 

паэзіі; кампазіцыя мастацкага і немастацкага твора). 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 структуры публіцыстычнага тэксту. 

Лагічная схема методыкі рэдактарскага аналізу структуры публіцыстычнага 

тэксту. Аналіз плана як прыѐм ацэнкі рэдактарам кампазіцыі. Тры віды плана 

(аўтарскі план, план напісанага твора, план рэдактарскіх змен). Рубрыкацыя як 

адлюстраванне кампазіцыі твора. Дробнасць рубрыкацыі. Абзацы і пералікі. 

Рабочы змест. Колькасць ступеняў рубрык. Праверка супадпарадкавання 

рубрык. Нумарацыя загалоўкаў і родавыя абазначэнні рубрык. 

36. Загаловак як кампазіцыйны стрыжань тэксту. Сінтаксічная 

структура загалоўка. Памылкі ў афармленні загалоўкаў. 

Загаловак, пачатковыя фразы, канцоўка і іх роля. Віды загалоўкаў. 

Загалоўкі мастацкіх і мастацка-публіцыстычных твораў і загалоўкі тэкстаў СМІ. 

Сінтаксічная структура загалоўка. Захаванне лагічных і стылістычных 

патрабаванняў да загалоўка (захаванне закона тоеснасці, сцісласць, дакладнасць, 

выразнасць, прастата, арыгінальнасць, адыход ад штампаў). Памылкі ў 

загалоўках з інтэртэкстуальнымі элементамі. 

37. Методыка моўнага аналізу i пpaўкi тэксту. Тэарэтычнае 

абгрунтаванне моўнай рэдактарскай пpaўкі. 

Метадычныя патрабаванні да моўна-стылѐвага аналізу тэксту. Аналіз 

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

цэлае). Прыѐмы аналізу, якія дапамагаюць заўважыць моўныя памылкі. 

Матываванасць моўна-стылістычнай праўкі. Абгрунтаванне правак на 

арфаграфічным і пунктуацыйным узроўнях зваротам да правіл і слоўнікаў. 

Абгрунтаванне моўнай праўкі рэкамендацыямі нарматыўнай граматыкі і 

стылістыкі. Тыповыя памылкі, выкліканыя міжмоўнай інтэрферэнцыяй. 

Тыповыя памылкі ў беларускім друку. Тыповыя памылкі ў беларускіх 

аўдыявізуальных СМІ.  

38. Даведачна-інфармацыйны апарат выдання i методыка яго 

рэдагавання. 

Склад даведачна-інфармацыйнага апарату выдання. Змест выдання. 
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Прадмова або ўступны артыкул, іх задачы і патрабаванні ў разнастайных тыпах 

выданняў. Неабходнасць і асаблівасці карыстання кнігай. Наяўнасць спіса 

скарачэнняў. Спіс выкарыстанай літаратуры і патрабаванні да яго складання. 

Пастаронкавыя спасылкі і іх афармленне. Выхадныя звесткі кнігі. Анатацыя і 

патрабаванні да яе. 

39. Методыка рэдагавання асобных відаў літаратуры. 

Мэта, задачы і прадмет рэдагавання афіцыйнай, навуковай, вучэбнай, 

інфармацыйна-даведачнай, мастацкай, перакладной літаратуры. Падрыхтоўчы 

этап рэдактарскай працы. Чытацкі адрас. Патрабаванні да зместу, мовы і стылю 

асобных відаў літаратуры. Асаблівасці працы рэдактара з аўтарамі розных відаў 

выданняў. 

40. Тэхнічнае рэдагаванне выдання. Рэдагаванне ва ўмовах 

інфармацыйна-тэхналагічнага прагрэсу. 

Тэхнічнае рэдагаванне і яго асаблівасці. Тэхнічныя правілы падрыхтоўкі і 

разметкі тэкставых арыгіналаў для кніжна-часопісных выданняў. Адметнасці 

тэхнічнага рэдагавання розных відаў літаратуры. Інфармацыйныя тэхналогіі ў 

выдавецкім працэсе. Рэдакцыйна-выдавецкія комплексы. Спецыяльныя 

праграмы фарматавання, макетавання і вѐрсткі кніжных, часопісных і газетных 

выданняў. Асаблівасці рэдагавання аўтарскага рукапісу, пададзенага ў 

электронным выглядзе. Фіксаванне рэдактарскіх заўваг. 

 

ІІІ. Дысцыпліна «Тэорыя і практыка журналістыкі» 

1. Журналістыка як творчая дзейнасць. 

Фундаментальныя прынцыпы журналістыкі: 1) дакладнасць, 

дакументаванасць і выбіральнасць; 2) сацыяльная значнасць і каштоўнасць 

журналісцкага твора; 3) даступнасць прадукцыі журналісцкай творчасці для 

соцыуму. Дакументальная прырода журналістыкі як атрыбутыўная ўласцівасць 

генерацыі творчай дзейнасці ў СМІ. Журналістыка і іншыя формы і віды 

літаратурна-мастацкай творчасці: падабенства і адрозненне. 

2. Масавая інфармацыя і СМІ як сацыяльны інстытут. 

Сутнасць паняцця масавай інфармацыі. Суадносіны паняццяў «сродкі 

масавай інфармацыі», «сродкі масавай камунікацыі», «журналістыка». Прычыны 

ўзнікнення, фарміравання і развіцця сродкаў масавай інфармацыі. Прынцып 

сістэмнасці ў тыпалогіі СМІ. Віды СМІ. СМІ як развіты сацыяльны інтытут: іх 

роля ў грамадстве, сувязь з іншымі сацыяльнымі інстытутамі. 

3. Тэорыі журналістыкі і функцыі журналістыкі. 

Асноўныя канцэпцыі журналістыкі ў сучасным свеце. Тэорыя сацыяльнай 

адказнасці, тэорыя сацыяльна-ролевай дзейнасці, тэорыя ліберальнай 

журналістыкі, структурна-функцыянальная тэорыя. Навуковыя падыходы і 

канцэпцыі функцый журналістыкі і СМІ. Трансфармацыя функцый сучасных 

СМІ ў глабальнай медыясферы. 

4. Журналістыка і публіцыстыка. 
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Паняцце публіцыстыкі. Вытокі і эвалюцыя публіцыстычнай творчасці ў 

гісторыі, вусныя і пісьмовыя віды публіцыстычнага маўлення. Асоба 

публіцыста, яго грамадзянская пазіцыя, індывідуальны аўтарскі стыль. 

Сучасныя тэндэнцыі і формы публіцыстыкі. Публіцыстыка і блогерства, 

«грамадзянская журналістыка». 

5. Журналісцкая творчасць як прафесійная дзейнасць. 

Паняцце прафесійнай дзейнасці. Складнікі творчага працэсу. Творчая і 

рэпрадукцыйная дзейнасць. Узроўні прафесіяналізму журналіста. 

Кампетэнтнасць журналіста і аўтарскае «я». Аўтарскі стыль. Тыпалогія творчых 

індывідуальнасцей журналіста. Віды творчай спецыялізацыі журналіста. 

Навукова-тэхнічны прагрэс і тэхнічнае забеспячэнне дзейнасці журналіста. 

Універсальнасць і здольнасць да канвергенцыі як індыкатар прафесіяналізму. 

Самамаркетынг журналіста. 

6. Метады ў журналістыцы як спосабы пазнання сацыяльнай 

рэальнасці. 
Характарыстыка метаду як спосабу пазнання з‘яў, фактаў, падзей 

рэальнасці. Метад як спосаб выкладу грамадска-значнай інфармацыі, якая 

вызначае навізну і сэнс журналісцкага твора. Агульнанавуковыя метады ў 

журналістыцы: аналіз, мадэляванне, прагназаванне, параўнанне, аналогія, 

абагульненне, індукцыя і дэдукцыя. Сацыялагічныя метады ў журналістыцы 

(апытанне, назіранне, эксперымент). Тэорыя Б. В. Стральцова пра метады 

журналісцкай творчасці (канстатацыя, публіцыстычны метад, метад дзелавой 

аналітыкі, метад эсэ). 

7. Методыка арганізацыі творчага працэсу журналіста. 

Прафесійныя методыкі і тэхналогіі ў журналістыцы. Псіхалагічныя 

асаблівасці асобы журналіста: творчая інтуіцыя, псіхалагічная матывацыя, 

самадысцыпліна. Творчы працэс у журналістыцы: значэнне натхнення і 

самаарганізацыі. Рацыянальная структура і ўмовы творчага працэсу. 

Крэатыўнасць як характарыстыка творчага патэнцыялу. Кампетэнтнасць і 

ўніверсальнасць як індыкатары прафесіяналізму ў журналістыцы. 

Структураванне, матывацыя, пастаноўка мэты і шляхі дасягнення чаканага 

выніку творчага працэсу. 

8. Тыпалогія СМІ. 

Сутнасць паняцця «тыпалогія» ў прымяненні да СМІ. Асноўныя крытэрыі 

тыпалогіі СМІ. Віды СМІ: гісторыя з‘яўлення і тэндэнцыі развіцця, сучасная 

класіфікацыя. Трансфармацыя класіфікацыі ў сучаснай сістэме СМІ. Уплыў 

інфармацыйна-камп‘ютарных тэхналогій і станаўлення інфармацыйнага 

грамадства на тыпалогію СМІ (развіццѐ канвергенцыі). 

9. Сістэма вытворчасці масавай інфармацыі. 

Гістарычныя асаблівасці развіцця інфраструктуры і тэхналогій 

вытворчасці масавай інфармацыі. Шматвекавое развіццѐ друкаваных СМІ. 

З‘яўленне радыѐ і тэлебачання. Узнікненне інтэрнэт-СМІ. Пранікненне медыя ў 

сацыяльныя сеткі. Найноўшыя мультымедыя і іх прымяненне ў журналістыцы. 
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Тэхналагічныя фактары і іх уплыў на сучасную сістэму СМІ. Характарыстыка 

сучаснай сістэмы вытворчасці масавай інфармацыі. 

10. Сістэма жанраў СМІ. 

Жанравая класіфікацыя тэхналогій творчага працэсу. Паняцце жанру. 

Метад і жанр. Жанр і тэкст як прадукт журналісцкай творчасці. Функцыі тэксту. 

Жанраўтваральныя фактары. Сістэма журналісцкіх жанраў (традыцыйныя 

падыходы і сучасны стан). Тыпалогія жанраў: інфармацыйныя, аналітычныя, 

мастацка-публіцыстычныя. Жанры друкаваных СМІ, аўдыявізуальных і 

інтэрнэт-СМІ. Мультымедыйныя жанры канвергентных СМІ. 

11. Тэматыка і кампазіцыя журналісцкага твора. 

Тэма і ідэя журналісцкага твора, іх уплыў на выбар жанравай формы і 

моўных сродкаў. Выбар тэмы журналісцкага твора. Спецыфіка тэкстаў СМІ. 

Струкутра журналісцкага тэксту. Загаловак і яго віды. Стварэнне ліда. Асноўны 

блок тэксту і прыѐмы выбудоўвання фактычнага матэрыялу. Прынцып 

перавернутай піраміды. Драматургічная структура журналісцкага тэксту. 

12. Тэндэнцыі развіцця сучасных СМІ Рэспублікі Беларусь. 

Характарыстыка зместу сучасных беларускіх СМІ. Асаблівасці развіцця 

беларускай журналістыкі: білінгвізм і дыверсіфікацыя. Беларускія СМІ і 

засваенне перадавых прынцыпаў функцыянавання сродкаў масавай інфармацыі 

за мяжой. Традыцыі і наватарства ў беларускай журналістыцы. Асаблівасці 

развіцця і ўдасканалення прафесійнай дзейнасці беларускіх журналістаў. Цэнтры 

падрыхтоўкі журналістаў у Рэспубліцы Беларусь. Цэнтры навуковага 

даследавання вытворчасці і спажывання масавай інфармацыі ў Рэспубліцы 

Беларусь. 

13. СМІ і грамадская свядомасць: этыка і інфармацыйная бяспека. 

Індывідуальная, масавая, грамадская свядомасць. Формы ўплыву масавай 

інфармацыі на пазначаныя формы свядомасці. Свядомасць чалавека як 

найважнейшы аб‘ект журналістыкі. Сродкі масавай інфармацыі ў працэсе 

фарміравання грамадскай свядомасці. Інфармацыйная бяспека і этычныя нормы 

ў журналістыцы. Прыѐмы і спосабы маніпулявання свядомасцю з дапамогай 

СМІ. Інфармацыйная палітыка беларускай дзяржавы і механізм прававога 

рэгулявання СМІ. Асноўныя прынцыпы інфармацыйнай бяспекі і заканадаўчыя 

дакументы пра дзейнасць СМІ ў Рэспубліцы Беларусь. 

14. Журналістыка як форма пазнання рэчаіснасці. 

Журналістыка як грамадска-значная творчая дзейнасць у сферы сродкаў 

масавай інфармацыі. Суб‘ект і аб‘ект пазнання ў журналістыцы. Параўнанне з 

паняццямі пра суб‘ект і аб‘ект у філасофіі, прагматыцы, сацыялогіі. Асаблівасці 

суб‘ектна-аб‘ектных адносін у журналістыцы. Канцэпцыі такіх адносін у тэорыі 

камунікацыі. Сучаснае разуменне і практычнае засваенне суб‘ект-аб‘ектных 

адносін у журналістыцы. 

15. Інфармацыйная прастора Рэспублікі Беларусь. 

Навуковае і абыходкавае тлумачэнне найноўшых пазначэнняў тэорыі 

журналістыкі: «інфармацыйная прастора», «медыясфера», «віртуальная 



30 

 

прастора», «гіперрэальнасць». Выкарыстанне ў тэорыі журналістыкі навукова-

паняццевага апарату навукі пра камунікацыю. Сучасная беларуская медыясфера 

як частка сусветнай інфармацыйнай прасторы. Нацыянальныя сродкі масавай 

інфармацыі ў глабальнай інфармацыйнай прасторы. Паняцце «глакалізацыя», 

яго дыялектычны характар. 

16. Журналістыка і рэклама, журналістыка і PR. 

Узаемадзеянне журналістыкі з роднаснымі відамі грамадска-значнай 

дзейнасці. СМІ і маркетынгавая камунікацыя, у тым ліку рэклама. СМІ і PR-

дзейнасць. Падабенства і адрозненне паміж гэтымі відамі дзейнасці. Рэкламная і 

PR-інфармацыя як віды сацыяльнай інфармацыі, іх адрозненне ад журналісцкай 

масавай інфармацыі. Прынцып захавання прафесійных абмежаванняў пры 

ўзаемадзеянні СМІ з рэкламай і PR. Асноўная характарыстыка развіцця рэкламы 

і PR-дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь, іх асвятленне ў СМІ. 

17. Журналістыка і палітыка. 

Публіцыстыка і палітычнае прызначэнне СМІ. СМІ як палітычны 

інстытут. Спецыфіка палітычнай камунікацыі і палітычная прапаганда. Палітыка 

і асвятленне палітычнай тэматыкі ў СМІ. Уплыў СМІ на палітычныя працэсы. 

Роля і задачы палітычнай журналістыкі. Ідэалагічныя задачы беларускай 

журналістыкі і ўмацаванне беларускай дзяржаўнасці. 

18. Журналістыка і культура. Асвятленне праблематыкі культуры ў 

СМІ Рэспублікі Беларусь. 
Журналістыка і культура. Паняцці «культура» і «масавая культура». 

Асноўныя падыходы да вывучэння і аналізу культуры ў навуцы ХХ стагоддзя і 

сѐння. Уплыў сродкаў масавай інфармацыі на структуру культуры ХХ стагоддзя. 

Роля журналістыкі ў захаванні культурных традыцый і ў генерыраванні 

наватарства ў культуры, у культуратворчасці. Асноўныя беларускія СМІ, якія 

адлюстроўваюць тэматыку культуры і мастацтва (друкаваныя, аўдыявізуальныя, 

інтэрнэт-СМІ). Прысутнасць у беларускай інфармацыйнай прасторы глабальных 

культурных з‘яў і культуры сумежных краін (асноўныя з‘явы і каналы 

распаўсюджвання). Год культуры (2016 г.) і ключавыя падзеі культурнага жыцця 

краіны. 

19. Публіцыстыка і мастацка-публіцыстычныя жанры. 

Журналістыка і публіцыстыка (супастаўленне паняццяў). Грамадска-

гістарычныя асаблівасці развіцця публіцыстыкі. Традыцыі публіцыстыкі ў 

літаратуры і рыторыцы мінулага. Канцэпцыя публіцыстыкі ў тэорыі савецкай 

журналістыкі. Публіцыстыка як сфера літаратурнай дзейнасці і яе асаблівасці. 

Факт і вобраз у публіцыстыцы. Сістэма вобразных сродкаў мастацка-

публіцыстычнага тэксту. Нарыс – класічны жанр мастацкай публіцыстыкі. 

Запатрабаванасць і актуальнасць жанру эсэ ў сучаснай журналістыцы. Фельетон 

і яго віды: магчымасць адраджэння жанру. 

20. Крыніцы і метады збору інфармацыі ў працы сучаснага 

журналіста. 

Класіфікацыя крыніц інфармацыі. Адкрытыя і закрытыя крыніцы 
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інфармацыі. Выкарыстанне канфідэнцыяльных, ананімных, закрытых крыніц 

інфармацыі. Верыфікацыя інфармацыі і праблема дакладнасці крыніцы. 

Назіранне як метад збору інфармацыі. Эксперымент і абмежаванні ў яго 

выкарыстанні. Інтэрв‘ю як метад збору інфармацыі. Даследаванне дакументаў – 

традыцыйны метад атрымання інфармацыі. Паняцце інсайдарскай інфармацыі. 

Этычныя і прававыя абмежавальнікі: камерцыйная і дзяржаўная тайна, 

урачэбная тайна і права на закрытасць асабістай інфармацыі. Выбар крыніц 

інфармацыі ў залежнасці ад праблематыкі і спецыфікі аб‘екта, ад характару СМІ, 

мэты і накіраванасці публікацыі. 

21. Функцыі журналістыкі і творчая дзейнасць. 

Характарыстыка паняцця функцыі як дзеяння матывацыі, якое выклікае 

рэакцыю ў адказ. Сістэмны прынцым у вызначэнні функцыянальнасці 

журналістыкі ў межах яе параўнання з філасофіяй, мастацтвам, навукай, 

паўсядзѐнным досведам жыцця людзей. Функцыі журналістыкі як аператыўнай 

формы пазнавальнай (кагнітыўнай) дзейнасці. Навуковыя падыходы і канцэпцыі 

функцый журналістыкі і СМІ. Трансфармацыя функцый сучасных СМІ ў 

глабальнай медыясферы. 

22. Асноўныя праблемы тэорыі журналістыкі. 

Праблемы і перспектывы тэарэтычнага асэнсавання журналістыкі на 

сучасным этапе. Дыскусіі пра складнікі і элементы навукі аб журналістыцы ў 

працах буларускіх, расійскіх і замежных навукоўцаў. Абмеркаванне 

супярэчнасці паміж медыябізнесам і журналістыкай у расійскіх навуковых колах 

(2009–2016 гг., А. Вартанава, В. Іваніцкі і інш.). Спецыфіка тэарэтычнага 

абгрунтавання журналістыкі ў расійскай, французскай, нямецкай, амерыканскай 

навуковых традыцыях. Гістарычнае вылучэнне філалагічнага напрамку ў якасці 

дамінавальнага ў беларускай даследчай школе, які трактуе журналістыку як 

дзейнасць па стварэнні тэкстаў, што распаўсюджваюцца сістэмай СМІ. 

Міждысцыплінарны характар вывучэння СМІ, СМК, журналістыкі. Практычная 

каштоўнасць навуковых даследаванняў. 

23. Журналістыка ў XXI стагоддзі і новыя задачы СМІ. 

Паняцці «інфармацыйная прастора», «медыясфера», «інфармацыйнае 

грамадства». Уплыў новых інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій: 

глабалізацыя, камп‘ютарызацыя, дыгіталізацыя, мультымедыйнасць і 

канвергентнае развіццѐ СМІ. Перспектывы беларускай журналістыкі як 

эфектыўнай грамадска-творчай дзейнасці ў новых умовах. Інфармацыйная 

палітыка беларускай дзяржавы і ідэалагічныя задачы журналістыкі. 

24. Журналістыка і сацыялогія. 

Спосабы вымярэння эфектыўнасці грамадска-творчай дзейнасці ў 

сучасных умовах. Прымяненне метадаў сацыялогіі: 1) у працэсе збору 

журналісцкай інфармацыі; 2) пры вывучэнні журналістыкі і аўдыторыі СМІ. 

Метад апытання (інтэрв‘ю) як дамінавальны ў журналісцкай практыцы. Метады 

вывучэння аўдыторыі СМІ. Вымярэнні рэальнай аўдыторыі, складанне 

рэйтынгаў, выяўленне прыярытэтаў і пераваг аўдыторыі. 
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25. Каналы распаўсюджання, тыражавання і захоўвання масавай 

інфармацыі. 
Тэорыя камунікацыі, яе ўзнікненне і развіццѐ ў другой палове ХХ 

стагоддзя. Першасныя і другасныя каналы камунікацыі. Ідэнтыфікацыя сродкаў 

масавай інфармацыі з вядомымі навуцы каналамі камунікацыі. Тэхналагічная і 

тыпалагічная абумоўленасць каналаў, носьбітаў і спосабаў распаўсюджання 

масавай інфармацыі. 4 спосабы распаўсюджання друкаваных выданняў. Каналы 

распаўсюджання аўдыявізуальных СМІ. Інтэрнэт як універсальная інтэграваная 

прастора і канал распаўсюджання масавай інфармацыі. Спосабы захоўвання 

масавай інфармацыі. Роля бібліятэк ў захоўванні і развіцці культуры. 

26. Навіны. Інфармацыйныя жанры ў друкаваных СМІ. 

Навіны ў журналістыцы. Спецыялізацыя і віды навін. Крытэрыі адбору 

навін. Аб‘ектыўнасць у падачы навін і асабістае меркаванне. Досвед замежнай 

журналістыкі: журналістыка навін і журналістыка меркаванняў і 

расследаванняў. Факт як аснова журналісцкага твора. Тыпы фактаў. 

Выкарыстанне фактаў у разнастайных жанрах. Заметка – традыцыйны жанр 

навінавай журналістыкі. Віды заметак. Справаздача як інфармацыйны жанр. 

Методыка працы над справаздачай. Інтэрв‘ю як жанр. Віды інтэрв‘ю. Методыка 

працы над інтэрв‘ю: падрыхтоўка, правядзенне, апрацоўка інфармацыі. 

Спецыфіка рэпартажу. 

27. Сенсацыі і чуткі ў сучаснай журналістыцы. 

Крытэрыі адбору інфармацыі для журналісцкага твора. Праверка звестак. 

Праблема даверу да крыніц інфармацыі. Сенсацыі як задавальненне 

інфармацыйных запытаў публікі і як іх фарміраванне. Чуткі і іх значэнне для 

грамадскай думкі. Верыфікацыя і фальсіфікацыя інфармацыі. Нормы 

выкарыстання чутак і сенсацыйнай інфармацыі ў СМІ (этычны і прававы 

крытэрыі). 

28. Зваротная сувязь паміж СМІ і аўдыторыяй. 

Паняцце зваротнай сувязі. Роля зваротнай сувязі ў працэсе камунікацыі. 

Мэтавая і масавая, патынцыйная і рэальная аўдыторыі. Актуальныя практычныя 

пытанні ва ўстанаўленні медыякамунікацыі з аўдыторыяй. Прынцып сістэмнасці 

ў арганізацыі зваротнай сувязі журналіста з аўдыторыяй. Вымярэнні аўдыторыі 

(медыяметрыя) як комплекс спосабаў вымярэння эфектыўнасці журналісцкай 

дзейнасці. Распаўсюджаныя формы і тэхналогіі ўстанаўлення зваротнай сувязі з 

аўдыторыяй ва ўмовах развіцця інфармацыйна-камунікацыйных камп‘ютарных 

тэхналогій. 

29. Спецыфіка структуры сучаснага медыякантэнту. 

Тэкст як базавая аснова медыякантэнту. Рэалізацыя прынцыпаў семіѐтыкі 

ў працэсе сэнсаўтварэння журналісцкага твора. Сістэма выяўленча-выразных 

элементаў у кампазіцыі медыякантэнту. Гіпер- і інтэртэкстуальнасць у 

структуры медыякантэнту. Вербальныя і невербальныя сродкі ў яго 

фарміраванні. Знакі-сімвалы, знакі-іміджы, знакі-стэрэатыпы ў вытворчасці 

масавай інфармацыі. Тыпалогіі кантэнту і поліфункцыянальнасць сучасных 
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СМІ. 

30. Маркетынг сучасных СМІ. 

Маркетынг СМІ як стратэгія рынкавых адносін і паводзін на рынку. 

Прымяненне прынцыпаў класічнага маркетынгу і комплексу маркетынгу 

(маркетынг-мікс) у СМІ. Віды маркетынгавых камунікацый, якія прымяняюцца 

СМІ разнастайных відаў. Брэнд як складнік карпаратыўнага стылю і як 

інструмент некласічнага маркетынгу (брэндынгу). Загаловак, лагатып, рэкламны 

дэвіз як элементы гандлѐвай маркі (брэнда) СМІ. Фарміраванне пазнавальнасці і 

падтрыманне лаяльнасці аўдыторыі да брэнда СМІ. Выкарыстанне інтэрнэту і 

сацыяльных сетак для прасоўвання СМІ. 

31. Медыябізнес і журналістыка. 

Паняцці «медыябізнес», «культурная індустрыя», «індустрыя зместаў і 

свядомасці», «медыярынак». Медыябізнес як галіна нацыянальнай эканомікі, яго 

інфраструктура і сумежныя галіны. Сувязь з астатнімі культурнымі індустрыямі. 

Медыябізнес і журналістыка, супярэчнасці паміж імі на ўзроўні мэт і функцый. 

Канкурэнтаздольнасць ва ўмовах медыярынку. Кантэнт і доступ да аўдыторыі як 

спецыфічны тавар СМІ. Глабалізацыя, канцэнтрацыя, манапалізацыя і 

дыверсіфікацыя як ключавыя асаблівасці развіцця медыябізнесу. 

Медыяаб‘яднанні, іх развіццѐ ў медыясістэме Рэспублікі Беларусь. 

32. Эканамічная палітыка Рэспублікі Беларусь і яе адлюстраванне ў 

СМІ. 
Асноўныя характарыстыкі беларускай эканамічнай мадэлі, прыярытэты 

сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны і актуальныя пытанні эканомікі ў 

адлюстраванні СМІ. Феномен дзелавой журналістыкі: яе станаўленне і сучасны 

досвед у Беларусі. Асноўныя эканамічныя выданні, тэлерадыѐпраграмы і 

інтэрнэт-рэсурсы ў Рэспубліцы Беларусь. Эканамічны кантэнт у інфармацыйных 

агенцтвах, іх спецыялізацыя. Асноўныя варыянты асвятлення эканамічнай 

праблематыкі ў залежнасці ад тыпу СМІ. 

33. Сацыяльная праблематыка ў беларускіх СМІ. 

Асноўныя напрамкі сацыяльнай палітыкі беларускай дзяржавы. 

Моладзевая палітыка, дэмаграфічная палітыка, палітыка сацыяльнай абароны, 

праграмы добраўпарадкавання, развіцця вѐскі і малых гарадоў, 

антыкрымінальныя праграмы, праграмы ў сферах адукацыі, аховы здароўя і 

здаровага ладу жыцця. Спецыфіка адлюстравання сацыяльнай тэматыкі ў 

галоўных грамадска-палітычных СМІ. Характарыстыка выданняў і інтэрнэт-

рэсурсаў, якія надаюць найбольшую ўвагу гэтай тэматыцы. 

34. Характарыстыка аналітычных жанраў у сучасных СМІ. 

Аналітычныя жанры ў журналістыцы. Асаблівасці аналітычнай 

журналістыкі. Артыкул, віды жанру і выкарыстанне ў сучасных СМІ. 

Асаблівасці працы над рэцэнзіяй. Каментарый – аператыўны аналітычны жанр. 

Агляд, агляд СМІ, агляд лістоў. Праблемная сітуацыя як аснова карэспандэнцыі. 

Журналісцкае расследаванне як жанр і як метад працы. Трансфармацыя і 

ўзаемадзеянне жанраў у сучаснай журналістыцы. 
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35. Сістэма аўдыявізуальных СМІ Рэспублікі Беларусь: тэндэнцыі 

развіцця. 

Тэлебачанне і радыѐ як аўдыявізуальныя СМІ. Асноўныя тэлевізійныя 

каналы і радыѐпраграмы ў Рэспубліцы Беларусь. Адкрытасць беларускай 

інфармацыйнай прасторы. Шматканальная схема вяшчання. Паняцце 

«інфатэйнмент». Роля тэлебачання і радыѐ ў развіцці культуры. Спосабы 

распаўсюджання аўдыявізуальнага кантэнту. Поўны пераход Беларусі ў 2015 г. 

на лічбавую тэхналогію вяшчання. 

36. Медыяаб’яднанні на сучасным інфармацыйным рынку. 

Паняцце аб‘яднання, групы прадпрыемстваў. Віды аб‘яднанняў па форме 

ўласнасці і па гаспадарча-прававой форме (канцэрн, дзяржаўнае аб‘яднанне, 

холдынг, трэст). Аб‘яднанні па спецыфіцы віду дзейнасці (выдавецкі дом, 

телерадыѐкампанія). Асноўныя медыяаб‘яднанні на глабальных інфармацыйных 

рынках, у тым ліку ў сферы інтэрнэт-рэсурсаў, друкаваных СМІ і ў выдавецкім 

бізнесе. Канцэнтрацыя медыяактываў на інфармацыйным рынку Расіі. 

Стварэнне медыяаб‘яднанняў у Рэспубліцы Беларусь (досвед дзяржавы і 

прыватных структур, асноўныя медыяаб‘яднанні). 

37. Спартыўная тэматыка ў СМІ Рэспублікі Беларусь. 

Спорт як інструмент фізічнага выхавання, падтрымання здаровага ладу 

жыцця ў грамадстве і як аб‘ект фарміравання рэкрэацыйнага і забаўляльнага 

кантэнту СМІ. Спорт высокіх дасягненняў і масавы спорт. Спорт як аб‘ект 

палітычнай цікавасці і як спосаб прасоўвання міжнароднага іміджу Рэспублікі 

Беларусь. Найбольш папулярныя віды спорту і асноўныя спартыўныя СМІ 

Рэспублікі Беларусь (друкаваныя, аўдыявізуальныя, інтэрнэт-СМІ). Традыцыі 

беларускай спартыўнай журналістыкі. 

38. Канвергенцыя і мультымедыйнасць як тэндэнцыі развіцця 

сучасных СМІ. 
Глабалізацыя, дыгіталізацыя і прымяненне мультымедыйных тэхналогій у 

СМІ ў працэсе станаўлення постындустрыяльнага і інфармацыйнага грамадства. 

Тэхналагічная і лічбавая рэвалюцыі і інфармацыйная рэальнасць канца ХХ – 

пачатку ХХІ стагоддзя (камп‘ютарызацыя, дыгіталізацыя, развіццѐ 

камп‘ютарных сетак і сеткі інтэрнэт, глабалізацыя). Пяць сфер змяненняў у 

грамадстве паводле Ф. Уэбстэра (тэхналагічная, эканамічная, прафесійная, 

культурная, прасторавая). Паняцце канвергенцыі. Канвергентны СМІ і 

канвергентная рэдакцыя. Універсальны характар дзейнасці журналіста ў новых 

СМІ (гатоўнасць да вытворчасці мультымедыйнага кантэнту). Новы падзел 

працы ў канвергентнай рэдакцыі, пераасэнсаванне функцый журналіста і 

рэдактара. Каштоўнасць наратыўнасці ў мультымедыйных СМІ, адраджэнне 

буйных форм кантэнту. 

39. Асноўныя канцэпцыі інфармацыйнага грамадства. 

Станаўленне тэорыі інфармацыйнага грамадства (Й. Масуда). 

Класіфікацыя Ф. Уэбстэра – дзве групы асноўных канцэпцый інфармацыйнага 

грамадства: нараджэнне новага сацыяльнага ладу (постындустрыялізм Д. Бела, 
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постмадэрнізм Ж. Бадыяра і М. Пастэра, тэорыя інфармацыяналізму і сеткавага 

капіталізму М. Кастэльса і інш.), сучасная стадыя постындустрыяльнага 

грамадства (неамарксізм, канцэпцыя нацыянальнай дзяржавы і насілля 

Э. Гідэнса, канцэпцыя грамадскай сферы Ю. Хабермаса). 

40. Інфармацыйныя і культурныя індустрыі і іх трансфармацыя ў 

сучасным свеце. Медыябізнес як культурная індустрыя. 

Перадумовы эканомікі інфармацыі ў марксісцкай палітэканоміі 

(А. Грамшы, Л. Альтсюлер). Неамарксізм і Франкфурцкая школа – аналіз 

уплыву рынкавых адносін на медыя, фармуліроўка паняцця «індустрыя 

культуры» ў працах М. Харкхаймера і Т. Адорны. Развіццѐ тэмы культурных 

індустрый у палітэканоміі камунікацый Г. Шылера і Д. Смайта. Трансфармацыя 

ў сучасным інфармацыйным грамадстве: эвалюцыя да культурных і 

інфармацыйных індустрый і індустрый зместу (Д. Хесмондхал, Б. М‘еж і інш.). 

медыябізнес як культурная індустрыя і журналістыка як грамадска-значная 

творчая дзейнасць. 
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