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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

      Дысцыпліна «Тэксталогія» ўваходзіць у цыкл агульнанавуковых і 

агульнапрафесійных дысцыплін (кампанент установы вышэйшай 

адукацыі). Яна связана з іншымі дысцыплінамі вучэбнага плана – 

славянскай міфалогіяй, уводзінамі ў літаратуразнаўства, фалькларыстыкай, 

тэорыяй літаратуры.    

            

Мэта і задачы дысцыпліны  

       

      Мэта вывучэння дысцыпліны «Тэксталогія» – фарміраванне ў студэнта 

навуковага, тэарэтычна абгрунтаванага ўяўлення аб гісторыі і тэорыі 

тэксталогіі, набыццё практычнага вопыту падрыхтоўкі збораў твораў 

пісьменнікаў-класікаў да выдання.   

 

      Асноўныя задачы вывучэння дысцыпліны:  

        – даць уяўленне пра тэксталогію як ядну з дапаможных галін 

літаратуразнаўства, пра гісторыю яе развіцця, тэарэтычныя прынцыпы.   

      – дапамагчы студэнтам авалодать прыёмамі працы з даведачным 

апаратам выдання, навучыць іх  вызначаць асноўны тэкст, карыстацца 

варыянтамі, звесткамі пра гісторыю напісання твора; 

      – паказаць, як больш эфектыўна скарыстаць веды па тэксталогіі падчас 

падрыхтоўкі самастойных навуковых прац.     

      – сфармаваць у студэнтаў  разуменне спецыфікі  тэксталагічнай працы;     

    – садзейнічаць павышэнню агульнай філалагічнай кампетэнцыі. 

 

      У выніку вывучэння дысцыпліны «Тэксталогія» студэнт павінен  

ведаць: 

      – месца, ролю  і значэнне тэксталогіі ў тэорыі літаратуры,  

      – гісторыю ўзнікнення і развіцця тэксталогіі,  

      – прынцыпы падрыхтоўцы выданняў класічных твораў,  

      – праблемы выдавецкай практыцы.     

      – метады і прыёмы вывучэнння мастацкіх тэкстаў з мэтай выдання іх у 

         зборы твораў;  

умець: 

– на практыцы карыстацца крытэрыямі ацэнкі асноўнага тэксту 

мастацкага твора і яго варыянтаў, прынцыпамі атрыбуцыі і датыроўкі 

выданняў і публікацый.  

– прафесійна ацэньваць навуковы ўзровень тэксталагічнай 

падрыхтоўкі тэксту, правільнасць выбару  яго асноўнай крыніцы, 

абгрунтаванасць і неабходнасць паправак і дапаўненняў, паўнату і 

навуковую дакладнасць каментарыяў.  

– разбірацца ў сучасных прыёмах, метадах, праблемах выдавецкай 

падрыхтоўкі тэкстолагамі твораў пісьменнікаў-класікаў, у правілах, 
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прыёмах і прынцыпах устанаўлення асноўнага тэксту, узнаўленні гісторыі 

яго напісання, публікацый, перапрацовак;   

валодаць: 

      – глыбокімі ведамі літаратурнага працэсу; 

      – магчымасцямі літаратурнага аналізу; 

      – літаратуразнаўчай тэрміналогіяй. 

       

      У выніку вывучэння дысцыпліны «Тэксталогія» фарміруюцца 

наступныя кампетэнцыі (паводле адукацыйнага стандарту АСВА 1-

21 05 01 – 2013 і 1-21 05 02–2013):  

АК-1. Умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды 

для вырашэння тэарэтычных і практычных зазач. 

АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам. 

АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі. 

АК-4. Умець працаваць самастойна. 

АК-5. Быць здольным прадуцыраваць новыя ідэі. 

АК-8. Мець навыкі вуснай і пісьмовай камунікацыі. 

АК-9. Умець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго 

жыцця. 

САК-1. Валодаць якасцямі грамадзянскасці. 

САК-2. Быць здольным да сацыяльных кантактаў. 

САК-3. Валодаць здольнасцю да міжасабовых камунікацый. 

САК-5. Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі.  

ПК-2. Выкарыстоўваць розныя тэхналогіі навучання мове і 

літаратуры. 

ПК-5. Планаваць, арганізоўваць і весці навукова-даследчую працу ў 

галіне філалогіі. 

ПК-7. Выкарыстоўваць у працы сучасныя камп’ютарныя метады 

збору, апрацоўкі і захавання інфармацыі. 

ПК-8. Прадстаўляць вынікі навуовай працы ў адпаведнасці з 

адпаведнымі патрабаваннямі. 

ПК-9. Выкарыстоўваць сучасную методыку рэферавання і рэдагавання 

тэкстаў. 

ПК-10. Карыстацца навуковай і даведачнай літаратурай на 

беларускай, рускай і замежных мовах. 

ПК-11. Выкарыстоўваць сучасную метадалогію лігвістычных і 

літаратуразнаўчых даследаванняў, выкарыстоўваць сродкі аўтаматызацыі 

праектавання, афармляць праектную дакументацыю. 

ПК-12. Праводзіць аналіз праектнай дзейнасці ў гуманітарнай сферы, 

распрацоўваць прапановы па павышэнні эфектыўнасці запланаваных 

доследаў. 

ПК-20. Ажыццяўляць пошук, сістэматызацыю і аналіз інфармацыі па 

перспектывах развіцця галіны, інавацыйных тэхналогіях, праектах і 

рашэннях.  
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Структура зместу вучэбнай дысцыпліны 

      На вывучэнне дысцыпліны «Тэксталогія» дзённай формы навучання 

адводзіцца 94 гадзіны на спецыяльнасці «Беларуская філалогія». З іх 

34 гадзіны аўдыторных заняткаў: 20 гадзін лекцыйных, 10 гадзін 

семінарскіх заняткаў і 4 гадзіны КСР. 

      Дысцыпліна вывучаецца студэнтамі філалагічнага факультэта на 

4 курсе ў 7 семестры. 

      Форма атэстацыі – экзамен. 

      Форма атрымання адукацыі – дзённая. 

 

      На вывучэнне дысцыпліны «Тэксталогія» з а в о ч н а й  формы 

навучання адводзіцца 94 гадзіны на спецыяльнасці «Беларуская філалогія». 

З іх  8 гадзін аўдыторных заняткаў: 4 гадзіны лекцыйных, 4 гадзіны 

семінарскіх заняткаў. 

      Дысцыпліна вывучаецца студэнтамі філалагічнага факультэта на 

4 курсе ў  7 семестры. 

      Форма атэстацыі – экзамен. 

      Форма атрымання адукацыі – завочная. 

 

      На вывучэнне дысцыпліны «Тэксталогія» дзённай формы навучання 

адводзіцца 76 гадзін на спецыяльнасці «Руская філалогія». З іх 34 гадзіны 

аўдыторных заняткаў: 20 гадзін лекцыйных, 10 гадзін семінарскіх заняткаў 

і 4 гадзіны КСР. 

      Дысцыпліна вывучаецца студэнтамі філалагічнага факультэта на 

4 курсе ў 7 семестры. 

      Форма атэстацыі – залік. 

      Форма атрымання адукацыі – дзённая. 

 

      На вывучэнне дысцыпліны «Тэксталогія» з а в о ч н а й  формы 

навучання адводзіцца 76 гадзін на спецыяльнасці «Руская філалогія». З іх 

 8 гадзін аўдыторных заняткаў: 4 гадзіны лекцыйных, 4 гадзіны 

семінарскіх заняткаў. 

      Дысцыпліна вывучаецца студэнтамі філалагічнага факультэта на 

4 курсе ў 7 семестры. 

      Форма атэстацыі – залік. 

      Форма атрымання адукацыі – завочная. 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

Т э м а  1 .  Прадмет тэксталогіі 

Прадмет і мэта вывучэння дысцыпліны. Паняцце тэксталогіі.   

Спецыфіка. Тэксталогія сярод іншых дпаможных галін літаратуразнаўства, 

яе сувязь з гісторыяй і тэорыяй літаратуры.  Навуковае  выданне 

літаратурнай спадчыны,заснаванае на глыбокім усебаковым вывучэнні 

тэкстаў – галоўная задача тэксталогіі.  Крыніцазнаўчая база тэксталогіі. 

Шляхі вывучэння  тэксталогіі. Матэрыял вывучэння. Тэрміналагічны 

апарат дысцыпліны. 

 

Т э м а  2 .  Звесткі з гісторыі тэксталогіі. 

  Зараджэнне  аналізу тэкстаў, яго перадумовы і прычыны. Навуковы 

аналіз кніг Бібліі ў Сярэдневеччы:і Б.Спиноза, І.С.Землер, Г.В.Ф.Гегель, 

Д.Ф.Штраус.     Заснавальнікі тэксталогіі Новага часу: Р.Бентлі, Р.Порсан, 

І.Рэйске,   Г.Герман.  

 Руская тэксталагічная навука, яе зараджэнне і развіццё. Рэформы 

Пятра І. Заснаванне Акадэміі навук.  Першыя  выданні збораў твораў і 

выбраных твораў.  Выдавецкая справа ў Расіі  ў сярэдзіне XIX ст. Роля 

М.А.Палявога  і В.Г.Бялінскага ў  абгрунтаванні гістарычнага погляду на 

літаратурную спадчыну.  Параўнальна−гістарычны метад А. Н. 

Весялоўскага  Тэкстологія фальклору ў  сярэдзіне XIXст.   Дзейнасць  

А.Н.Афанасьева, П.Н.Рыбнікава, П.і.Якушкіна. 

  Збор твораў  А.С.Пушкіна, прадпрыняты П.В.Анненкавым, 

прынцыпы яго выдання.    Акадэмічны збор твораў   Г.Р.Дзяржавіна  і 

наступныя выданні па яго ўзору.   

 Тэксталогія савецкага часу. Уклад у тэксталагічную навуку 

Б.В.Тамашэўскага, Ю.Н.Тынянава, Г.Г.Шпета, Г.О.Вінакура, С.М.Бондзі, 

Н.К.Гудзія.  Кнігі выдавецтва   “Асаdemiа”, серыі “Библиотека поэта”, 

“Литературные памятники”, “Звенья”, “Литературный архив”. Поўны збор 

твораў   Л.Н.Талстога ў 90 тамах. Поўны збор твораў  А.С.Пушкіна ў 16 

тамах.          

Утварэнне сектара тэксталогіі ў Інстытуце сусветнай літаратуры 

Акадэміі навук СССР. Выданне зборнікаў  “Вопросы текстологии”,   

“Основы текстологии”.     Манаграфія   Д.С.Ліхачова “Текстология. 

Краткий очерк”.   

Сучасныя акадэмічныя, навуковыя выданні ў Расіі (А.І.Герцэн, 

І.С.Тургенеў, Ф.М.Дастаеўскі, А.П.Чэхаў, А.А.Блок, М.Горкі, С.А. Ясенін). 

       З гісторыі беларускай тэксталогіі. Зараджэнне тэксталагічных прыёмаў 

у выдавецкай дзейнасці  Ф.Скарыны,  С.Буднага,  складальнікаў 

летапісных зводаў,  Статутаў Вялікага  княства Літоўскага.  Дзейнасць 

выдавецкага таварыства  “Загляне сонца і ў наша аконца”,   падрыхтоўка 

падпісной серыі  “Беларускія песняры”   

Тэксталогія ў савецкай Беларусі. Дзейнасць літаратурнай камісіі 

Інбелькульта  (1922–1928). Удзел І.Замоціна, Я.Барычэўскага, 
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А.Вазнясенскага ў падрыхтоўцы літаратурнай спадчыны    М.Багдановіча – 

“Творы” (т.1–2, 1927–1928).   

Тэксталагічная дзейнасць Інстытута літаратуры Акадэміі навук БССР.  

Першыя падрыхтаваныя яго супрацоўнікамі  выданні − “Творы Цёткі 

(Алаізы Пашкевіч)”, “Збор твораў П.Труса” (1934). 

Першая спроба выдання Акадэмічнага збору твораў  −  шасцітомнік 

Янкі Купалы (1951–1954). Стварэнне ў Інстытуце літаратуры сектара 

рукапісаў і выданняў(1954) сектара дакастрычніцкай літаратуры і 

тэксталогіі (1960), роля іх у тэарэтычнай распрацоўцы пытанняў 

тэксталогіі і практычнай іх рэалізацыі.  Выданні, падрыхтаваныя 

тэкстолагамі Інстытута − “Беларускія пісьменнікі другой палавіны ХІХ 

ст.” (1956);   “Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры” (1959),  

збор твораў Я. Купалы ў  6 тамах (1961–1964), Якуба Коласа ў 12 тамах 

(1961–1964), М.Багдановіча ў 2 тамах (1968).   

Распрацоўка супрацоўнікамі Інстытута літаратуры новых падыходаў 

да выдання Збора твораў у 70-я гады, удакладненне методыкі аналізу 

тэкстаў, узбагачэнне і паглыбленне зместу каментарыяў, уключэнне 

летапісаў жыцця і творчасці.  Выданне збораў твораў  Янкі Купалы ў 7  

тамах (1972–1976), Якуба Коласа ў 14-ти (1972–1978), Кузьмы Чорнага ў 8 

тамах (1972–1975)  − новая ступень у выданні навукова-каменціраваных 

збораў твораў класікаў.   Зварот да новых тыпаў выданняў −  “Помнікі 

старажытнай беларускай пісьменнасці” (1975),  аднатомнікаў − “Творы” 

Тётки (1976), “Выбраныя творы” Ядвігіна Ш. (1979), “Творы” К.Каганца (  

 Стварэнне самастойнага падраздзяленне, якое поўнасцю 

засяродзілася на справе падрыхтоўкі літаратурнай спадчыны: сектара 

выданняў і тэксталогіі (1979).   Выдадзеныя тэкстолагамі сектара зборы 

твораў І.Мележа ў 10 тамах (1979–1985), М.Лынькова  ў 8 тамах (1981–

1985), М.Гарэцкага ў 4-тамах (1984–1986), П.Пестрака ў  тамах(1984–

1986). 

 Тэксталагічная праца ў Рэспубліцы Беларусь. Магчымасць выдаваць 

зборы творы без купюр, выкліканых ідэалагічнымі прычынамі.  

Прадпрынятая тэкстолагамі праца па выданню першых у Беларусі Поўных 

бораў твораў класікаў −  М. Багдановіча ў  3 тамах (1992–1995), Купалы ў 

9-ті (10 кн.) (1995–2003), Коласа в 20-ці тамах. Супрацоўніцтва тэкстолагаў 

Інстытута падчас гэтай справы з  вучонымі з ВНУ, архівістамі, музейнымі 

работнікамі.  

Навуковая дзейнасць у сферы тэксталогіі. Абагульненне вопыту 

падрыхтоўкі збораў твораў у публікацыях тэкстолагаў, у выступленнях на 

канференцыях (“Купалаўскія чытанні”, “Каласавіны”, “Гарэцкія чытанні”).  

Распрацоўка імі перспектыўнага плана выдання Інстытутам сацыяльна 

значнай літаратуры.  Асаблівасці выдання збору твораў І. Шамякіна.  

Планы выдання збораў твораў М. Гарэцкага, А. Куляшова, П. Панчанкі, І. 

Навуменкі, А. Міцкевіча.  
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Т э м а  3 .  Палеаграфія і тэксталогія 

      Матэрыялы пісьма. Сродкі пісьма. Спосабы запісу.  Графіка. Звод, 

архетып, пратограф – значэнне і сэнс паняццяў. Рукапіс, яго спецыфіка ў 

старадаўняй літаратуры. Спісак. Спіскі ў старажытнарускай і 

старабеларускай літаратурах. 

 

Т э м а  4 .  Праблема асноўнага тэксту 

      Галоўная задача тэксталогіі – устанаўленне асноўнага тэкста твора. 

Разуменне асноўнага (кананічнага, аўтэнтычнага) тэкста.Творчая гісторыя 

тэкста мастацкага твора, яе значэнне для інтэрпрэтацыі асноўнага тэкста. 

Адлюстраванне   ў гісторыі тэксту заканамернасцей мастацкага мыслення. 

Паняцці “тэкст”,  “рукапіс”, “рэдакцыя”, “варыянт”, “версія”, “твор”. 

Гісторыка-літаратурнае значэнне першай рэдакцыі. Працяг работы аўтара 

над тэкстам пасля стварэння яго першай рэдакцыі. Паняцці “чарнавік”, 

“белавік”, “машынапіс”, “часопісны варыянт”, “карэктура”. Розныя тыпы і 

прычыны аўтарскіх перапрацовак. Магчымыя змены літаратурнай, 

светапогляднай, маральнай пазіцыі аўтара і звязаныя з імі перапрацоўкі 

тэкста.  Выпадкі пазнейшага псавання тэксту як вынік аўтарскай 

перапрацоўкі.  Псаванне тэксту як вынік свядомага ўмяшання збоку. 

Дзейнасць карэктара і праблема аўтарскай арфаграфіі і пунктуацыі. 

Умяшанне ў тэкст цэнзара. Рэдагаванне.  Змяненне сацыяльных умоў, 

уплыў часу на перапрацоўкі. Новыя рэдакцыі пры перавыданні аўтарам 

твораў савецкай літаратуры 1930-50-х гадоў.  Творчая воля аўтара – 

важнейшы прынцып навуковай крытыкі тэкста ў сучаснай тэксталогіі.  

Апошняя  аўтарская воля, яе устанаўленне.  Прынцып захавання апошняй 

аўтарскай волі і выпадкі, калі ад яе патрэбна адступіць. Устанаўленне 

асноўнага тэкста, варыянты і транскрыпцыі. Кан’ектуры (рэканструкцыя 

тэкста), праблема адвольнага аднаўлення зместу твора.  Асноўныя спосабы  

канструявання кан’ектур. Кантамінацыя – злучэнне тэкстаў розных 

рэдакцый, стварэнне гіпатэтычнага тэкста. Пунктуацыя і арфаграфія, 

адлюстраванне іх змен у творы. Памылкі ў тэксце, іх разнавіднасці, 

прырода. Асаблівасці аўтарскага правапісу. Асобныя пытанні 

устанаўлення асноўнага тэкста ў савецкія часы. Самаробныя кнігі, 

рукапісныя часопісы, самвыдат. Тэкст у інтэрнэце. Патрабаванне 

абсалютнага неўмяшання ў аўтарскі тэкст. Аднаўленне дакладнага тэкста – 

галоўная задача тэксталогіі.  

 

Т э м а  5 .  Атрыбуцыя 

Паняцце аб атрыбуцыі. Шляхі, спосабыі прыёмы атрыбуцыі. 

Атрыбуцыя на падставе зместу тэкста і ступень яе надзейнасці. Атрыбуцыя 

па водле стылістычнага аналізу  і ступень яе надзейнасці. Камп’ютарны 

метад аналіза. Устанаўленне аўтарства ананімных і псеўдаананімных 

твораў. Ананімныя творы ў гісторыі беларускай, рускай і іншых літаратур. 

Слоўнікі псеўданімаў.  Асаблівасці атрыбуцыі эпісталярных дакументаў, 

устанаўленне і аўтара і адрасата.  Dubia. Падробкі. Стылізацыя і 
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эпігонства. Прыпісванне чужых твораў класіку як распаўсюджаная 

памылка. Містыфікацыі, іх разнавіднасці,  вывучэнне і раскрыццё. 

Пераклад і праблема аўтарства. Псеўдапераклады.  

   

Т э м а  6 .  Даціроўка 

 Значэнне даціроўкі для  разумення тэкста. Дата як частка тэкста. 

Тыпы і асноўныя спосабы даціроўкі. Даціроўка па першай публікацыі, 

копіі, цытаванню, упамінанню. Шырокая і двайная даціроўкі. Аўтарская 

даціроўка і ступень яе дакладнасці. Даціроўка паводле зместу і ступень яе 

надзейнасці. Недакладныя указанні, містыфікацыі і іх сэнс. Летапісы 

жыцця і творчасці пісьменніка. Летапісы літаратурнага жыцця. 

  

Т э м а  7 .  Каментар. 

 Каментар як жанр навуковага даследавання.Тыпы каментара, іх 

залежнасць ад чытацкай адрасацыі выдання.  Бібліяграфічны 

(тэксталагічны, крыніцазнаўчы) каментар. Навуковы каментар у  

акадэмічным выданні, яго склад і прызначэнне. Даследчыцкі каментар, яго 

склад і аб’ём. Гісторыка-літаратурны каментар у навуковых і папулярных 

выданнях.  Рэальны каментар. Лінгвістычны каментар. Каментар у 

перакладных выданнях. Тлумачэнне запазычанняў з другіх моў, 

спецыяльнай тэрміналогіі, дыялектызмаў, архаізмаў,  гістарызмаў. Месца 

каментара і яго характар у розных выданнях.   

 

Т э м а  8 .  Размяшчэнне матэрыялу ў выданнях. 

      Збор твораў як мастацкая форма. Прынцыпы паслядоўнасці 

размяшчэння яго складнікаў.  Асноўны тэкст. Розныя тыпы  размяшчэння 

матэрыялу прыжыццёвых збораў твораў і зборнікаў, (складзеных самімі 

аўтарамі) − жанравы, храналагічны, тэматычны). Крытыка храналагічнага 

размяшчэння тэкстаў. Прадмовы,  пасляслоў’і, паказальнікі,   слоўнікі ў 

складзе збора твораў.  Ілюстрацыі, іх збор, датаванне, размяшчэнне. 

 

Т э м а  9 .  Тыпы выданняў і іх асаблівасці. 

      Акадэмічны збор твораў – вышэйшы тып тэксталагічнага выдання. 

Поўныя зборы. Збор твораў.  Выбраныя творы. Серыйныя выданні. 

Выданне публіцыстычнай і эпісталярнай спадчыны. Выкарыстанне розных 

тыпаў выданняў у літаратруразнаўчай працы. 

 

Т э м а  1 0 .  Філалагічны аналіз. 

      Філалагічны аналіз – асноўны метад тэксталогіі. Вывучэнне 

літаратурнага помніка на ўсіх этапах яго існавання. Характар і віды 

аналізу. Прынцыпы навуковай крытыкі тэкста, спалучэнне  гістарычнага і 

тэарэтычнага.  Выкарыстанне прынцыпаў тэксталагічнага даследавання  ў 

вывучэнні мастацкай літаратуры мінулага і сучаснасці. 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА 

Спецыяльнасць 1-21 05 01 – Беларуская філалогія   

(Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць, Камп’ютарнае забеспячэнне, Дзелавая камунікацыя)  

Спецыяльнасць 1-21 05 02 – Руская філалогія  (Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць) 
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Тэма 1. Прадмет тэксталогіі 2       

Тэма 2. Звесткі з гісторыі тэксталогіі..  2      вуснае апытванне 

Тэма 3. Тэксталогія і тэарэтычныя пытанні літаратуразнаўства   2    тэматычная дыскусія 

Тэма 4. Палеаграфія і тэксталогія 
2 

 
 

   апорны канспект 

лекцыі 

 

 

Тэма 5. Праблема асноўнага тэксту 2      вуснае апытванне 

Тэма 6. Атрыбуцыя 2      паведамленні 
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Тэма 7. Тэкст і яго вывучэнне..   2    пісьмовая праца 

Тэма 8. Даціроўка 
2      вуснае апытванне 

 

Тэма 9. Каментар. 2       

Тэма 10. Прынцып «творчай волі» ў тэксталогіі новай літаратуры. 

 
 

 
 

  2 
эсэ 

Тэма 11. Размяшчэнне матэрыялу ў выданнях 2      вуснае апытванне 

Тэма 12. Каментаванне. Тыпы каментару   2    пісьмовая праца 

 

Тэма 13. Тыпы выданняў і іх асаблівасці. 2        

Тэма 14. Асноўныя тыпы выданняў і іх падрыхтоўка. Навукова-

дапаможны апарат выдання 
  2    паведамленні 

Тэма 15.  Філалагічны аналіз. 2       

Тэма 16. Выкарыстанне прынцыпаў тэксталагічнага даследавання  ў 

вывучэнні мастацкай літаратуры мінулага і сучаснасці. 
  2    праблемныя заданні 

Тэма 17. Структура і кампазіцыя сучаснага навукова-крытычнага 

выдання. 

 

     2 

 

Пісьмовае экспрэс-

апытанне 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА 

Спецыяльнасць 1-21 05 01 – Беларуская філалогія   

(Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць, Камп’ютарнае забеспячэнне, Дзелавая камунікацыя)  

Спецыяльнасць 1-21 05 02 – Руская філалогія  (Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць) 

 

Форма навучання – завочная 
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Тэма 1. Прадмет тэксталогіі 2       

Тэма 2. Праблема асноўнага тэксту.    2    вуснае апытванне 

Тэма 3. Тыпы выданняў і іх асаблівасці. Размяшчэнне матэрыялу ў 

выданнях 
2 

 
 

   апорны канспект 

лекцыі 

Тэма 4. Каментаванне. Тыпы каментару..   2    пісьмовая праца 
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       29. Мушынскі М.І. Праблема навуковага выдання спадчыны Янкі Купалы і 

Якуба Коласа і эдыцыйная практыка суседніх краін // Янка Купала і Якуб Колас 

у кантэксце славянскіх літаратур. – Мн., 2002. 

      30. Мушынскі М.І. Праблема падрыхтоўкі і выдання Збору твораў Аркадзя 

Куляшова. – Мн.: TERRA ALBA. I, 2000. 

      31. Мушынскі М.І. Спадчына Якуба Коласа: Праблема аўтарскай творчай 

волі // Полымя. – 1993. – № 7. – С. 228–248. 

      32. Пиксанов Н.К. Творческая история «Горя от ума». – М., 1928; – 2-е изд. – 

М., 1971. 

      33. Принципы текстологического изучения фольклора.- М.-Л., 1966. 

      34. Пропп В.Я. Текстологическое редактирование записей фольклора. // 

Русский фольклор.- М.-Л., 1956.- Т.1.- С.196-206. 

      35. Строева Т.Р. Зборнік “Гусляр”: Праблема выбару асноўнага тэксту // 

Рэспубл. Купалаўскія чытанні: Матэрыялы навук. канф. 3–6 кастрычніка 1995. – 
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ПЕРАЛІК СРОДКАЎ ДЫЯГНОСТЫКІ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 

       

      Дзеля кантролю якасці адукацыі па вучэбнай дысцыпліне «Тэксталогія» 

выкарыстоўваюцца наступныя сродкі дыягностыкі (паводле адукацыйнага 

стандарту АСВА 1-21 05 01 – 2013 і 1-21 05 02 – 2013): 

- Пісьмовае экспрэс-апытанне; 

- Вуснае апытванне; 

- Тэматычная дыскусія; 

- Паведамленні; 

- Творчыя заданні; 

- Праблемныя заданні; 

- Апорны канспект лекцыі;  

- Залік;  

- Экзамен 

  

     Ацэньванне вынікаў  вывучэння дысцыпліны праводзіцца ў адпаведнасці з 

Пастановай Міністэрства адукацыі РБ «Аб зацвярджэнні Правілаў 

правядзення атэстацыі студэнтаў, курсантаў, слухачоў пры засваенні зместу 

адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі» (Пастанова № 53 ад 29 мая 

2012), Крытэрыям  ацэньвання ведаў і кампетэнцый студэнтаў (10 балаў) і ў 

адпаведнасці з Палажэннем аб рэйтынгавай сістэме ацэнкі ведаў па 

дысцыпліне  ў  Беларускім  дзяржаўным  універсітэце  (загад  рэктара  БДУ 

№ 382 – ОД ад 18.08.2015). 

 

ТЭМАТЫКА ДАКЛАДАЎ  

 

1. Месца тэксталогіі ў шэрагу філалагічных дысцыплін. 

2 . Сучасныя выданні Збораў твораў Янкі Купалы, Якуба Колася, Максіма 

Багдановіча, Івана Шамякіна. 

3. Віды крыніц  тэксту літаратурнага твора. 

4. Гісторыя тэксту і паняцце крытычнага тэксту. 

5. Паняцце “асноўны тэкст”. Праблема выбару асноўнага тэксту. 

6. Прынцып "творчай волі» ў тэксталогіі новай літаратуры. 

7. Паняцце варыянту і рэдакцыі. 

8. Рукапіс як крыніца тэксту. Класіфікацыя і прынцыпы апісання аўтографаў. 

9. Чарнавы аўтограф як адзіная крыніца тэксту. 

10. Віды навуковых выданняў класічных тэкстаў. Структура і кампазіцыя 

сучасных выданняў класічнай літаратуры. 
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ПРАТАКОЛ 

УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ ПА ВУЧЭБНАЙ 

ДЫСЦЫПЛІНЕ З ІНШЫМІ ДЫСЦЫПЛІНАМІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 

 

Назва вучэбнай 

дысцыпліны, з 

якой патрабуецца 

ўзгадненне 

Назва кафедры 

Прапановы аб 

зменах у змесце 

вучэбнай 

праграмы по 

вучэбной 

дысцыпліне 

 

Решэнне, 

прынятае 

кафедрай, якая 

распрацавала 

вучэбную 

праграму (з 

указаннем даты і 

нумара 

пратакола) 

 

 

Тэорыя літаратуры 

 

кафедра тэорі 

літаратуры 

філалагічнага 

факультэта 

 

прапаноў няма 

змяненняў не 

патрабуецца 

пратакол № 9 

ад 18.05.2016 

Славянская 

міфалогія 

кафедра тэорі 

літаратуры 

філалагічнага 

факультэта 

 

прапаноў няма 

змяненняў не 

патрабуецца 

пратакол № 9 

ад 18.05.2016 

Уводзіны ў 

літаратуразнаўства 

кафедра тэорі 

літаратуры 

філалагічнага 

факультэта 

 

прапаноў няма 

змяненняў не 

патрабуецца 

пратакол № 9 

ад 18.05.2016 

Фалькларыстыка кафедра тэорі 

літаратуры 

філалагічнага 

факультэта 

 

прапаноў няма 

змяненняў не 

патрабуецца 

пратакол № 9 

ад 18.05.2016 
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ДАПАЎНЕННІ І ЗМЕНЫ 

Ў ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЕ УВА 

НА _________ / _________ ВУЧЭБНЫ ГОД 

 

 

№ 

п/п 
Дапаўненні і змены Абгрунтаванне 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вучэбная праграма перагледжана і адобрана на пасяджэнні кафедры 

______________________________ (пратакол  № ____ ад _________ 20___ г.) 
 

 

 

 

 

 

Загадчык кафедры 

 
 

___________________________             _______________________           ____________________________   

 

 

 

 

 

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ 
 

Дэкан факультэта 

 
 

___________________________             _______________________           ____________________________   
 

 

 

 

 
 


