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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Практыка студэнтаў факультэта журналістыкі спецыяльнасці 1-23 01 

10 “Літаратурная работа (па напрамках)” напрамак спецыяльнасці 1-23 01 10-

02 “Літаратурная работа (рэдагаванне)” уключае наступныя віды: 

− Вучэбная практыка (вучэбна-азнаямляльная); 

− Вытворчая практыка:  

 першая вытворчая практыка (рэдактарская); 

 другая вытворчая практыка (рэдакцыйна-выдавецкая); 

 трэцяя вытворчая практыка (арганізацыйна-рэдактарская); 

− Пераддыпломная практыка. 

 

Праграма прызначана для студэнтаў 1-4 курсаў (дзённая форма 

атрымання вышэйшай адукацыі) спецыяльнасці  1-23 01 10  “Літаратурная 

работа (па напрамках)” напрамак спецыяльнасці 1-23 01 10-02 “Літаратурная 

работа (рэдагаванне)” дзённай формы атрымання вышэйшай адукацыі  

першай ступені. 

Працягласць вучэбнай і вытворчай практыкі для дзённай формы 

атрымання вышэйшай адукацыі  складае 4 тыдні, пераддыпломнай – 8 

тыдняў. 

Практыка праводзіцца: 

 Вучэбна-азнаямляльная (вучэбная) – на 1 курсе ў 2 семестры; 

 Рэдактарская (вытворчая) – на 2 курсе ў 4 семестры; 

 Рэдакцыйна-выдавецкая (вытворчая) – на 3 курсе ў 6 семестры; 

 Арганізацыйна-рэдактарская (вытворчая) – на 4 курсе ў 7 семестры; 

 Пераддыпломная – на 4 курсе ў 8 семестры. 

 

Практыка праводзіцца ў адпаведнасці з вучэбным планам 

спецыяльнасці 1-23 01 10 “Літаратурная работа (па напрамках)” напрамак 

спецыяльнасці 1-23 01 10-02 “Літаратурная работа (рэдагаванне). 

 

Праграма распрацавана ў адпаведнасці : 

− з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі ад 13 студзеня 2011 г.; 

− з пунктам 4 Палажэння аб практыцы студэнтаў, курсантаў, слухачоў, 

зацверджанага Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 

03.06.2010 г. № 860; 

− з Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 

26.04.2015 г. “Парадак распрацоўкі і зацвярджэння навучальных 
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праграм і праграм практыкі для рэалізацыі зместу адукацыйных 

праграм вышэйшай адукацыі”;  

− з Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20.03.2012 

г. № 24 “Аб зацвярджэнні інструкцыі аб парадку і асаблівасцях 

праходжання практыкі студэнтамі, якім пасля заканчэння навучання 

прысвойваюцца педагагічныя кваліфікацыі”;  

− з Палажэннем аб практыцы студэнтаў першай і другой ступеняў 

вышэйшай адукацыі навучэнцаў устаноў адукацыі комплекса БДУ ад 

07.02.2014 г. (Загад № 46-ОД).  

Праграма распрацавана на аснове Адукацыйнага стандарту першай 

ступені вышэйшай адукацыі спецыяльнасці 1-23 01  10 “Літаратурная работа 

(па напрамках)” АСВА 1-23 01 10-2013 і вучэбных планаў №Е 23-194/ уч. ад 

30.05.2013 па спецыяльнасці 1-23 01 10 “Літаратурная работа (па напрамках)” 

напрамак спецыяльнасці 1-23 01 10-02 “Літаратурная работа (рэдагаванне)”. 

 

Мэта вучэбнай практыкі – фарміраванне прафесійных уменняў і 

навыкаў, неабходных для рэдактарскай і журналісцкай дзейнасці, 

азнаямленне з арганізацыяй і планаваннем працы раённай (шматтыражнай 

газеты, інтэрнэт-газеты, месных і рэгіянальных тэлерадыёкампаній, з 

формамі і метадамі арганізацыйнай, інтэрактыўнай працы  рэдакцый, з 

працэсамі выхаду  ў эфір, тэхналогіямі падрыхтоўкі  тэле- і радыёперадач. 

Першая вытворчая практыка мае на мэце развіццё агульнапрафесійных 

кампетэнцый, якія з’яўляюцца значнымі для практычнай дзейнасці будучага 

спецыяліста, авалодванне вытворчымі навыкамі пры выкананні студэнтамі 

канкрэтных вытворчых функцый, яго ўдзеле ў вытворчай дзейнасці. 

Фарміраванне навыкаў  падрыхтоўкі  публікацый і стварэнне сюжэтаў у 

інфармацыйных жанрах, знаёмства з аналітычнымі жанрамі. 

Мэтай другой вытворчай практыкі па спецыяльнасці (рэдактарскай) – 

замацаванне прафесійных навыкаў студэнтаў у рамках абранай  

спецыялізацыі, павышэнне ўзроўню прафесійнага майстэрства, 

спецыялізацыя ў азначаным тэматычным накірунку, фарміраванне навыкаў 

падрыхтоўкі публікацый  у аналітычных і  мастацка-публіцыстычных 

жанрах. 

Трэцяя вытворчая (арганізацыйна-рэдактарская) практыка 

прадугледжвае падрыхтоўку студэнта да самастойнай  прафесійнай дзейнасці 

па спецыяльнасці ў адпаведнасці з кваліфікацыйнымі характарыстыкамі 

спецыяліста  “літаратурны рэдактар” і “журналіст”, замацаванне навыкаў  

падрыхтоўкі публікацый  у аналітычных і мастацка-публіцыстычных жанрах, 

засваенне тэхналогій інтэрнэт-журналістыкі. 
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Мэта пераддыпломнай практыкі – фармаванне ў студэнта прафесійных 

якасцей літаратурнага рэдактара і журналіста, выяўленне  ступені 

падрыхтаванасці выпускніка да самастойнай прафесійнай дзейнасці па 

спецыяльнасці, поўнае праяўленне студэнтам сваіх здольнасцей  да 

самастойнай рэдактарскай і журналісцкай дзейнасці, спецыялізацыя па 

азначаным тэматычным накірунку, збор матэрыялу для напісання дыпломнай 

работы. 

 

Задачы ўсіх відаў практыкі: 

− паляпшэнне якасці  прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў; 

− набыццё і ўдасканаленне  прафесійных навыкаў і ўменняў; 

− знаёмства са структурай рэдакцый выдавецтва/СМІ; 

− самаідэнтыфікацыя  ў прафесійным асяродку; 

− праверка ўменняў карыстацца набытымі ведамі ў рэальнай прафесійнай 

дзейнасці; 

− спасціжэнне выдавецкага працэсу падрыхтоўкі аўтарскіх рукапісаў  да 

выдання (“ад рукапісу, рэцэнзавання – да выдання, 

распаўсюджвання”); 

− удасканаленне методыкі рэдактарскага аналізу і праўкі тэкстаў рознай 

стылявой прызначанасці: публіцыстычнай, мастацкай, навукова-

папулярнай, вучэбнай, афіцыйна-справавой і іншых відаў літаратуры; 

− замацаванне  сувязі навучання з практычнай дзейнасцю; 

− развіццё  творчых здольнасцей  навучэнцаў; 

− стварэнне журналісцкіх матэрыялаў; 

− авалоданне навыкамі  тэхналагічнага працэсу выпуску розных  

медыяпрадуктаў (газет, часопісаў, тэле-радыёперадач, навасных стужак 

інфармагенцтваў, інтэрнэт-сайтаў); 

− фармаванне ў студэнтаў прафесійных якасцей журналіста; 

− збор эмпірычнага  матэрыялу для напісання дыпломнай работы; 

− засваенне і замацаванне ведаў і ўменняў студэнтаў, атрыманых за ўвесь 

перыяд навучання; 

− праверка магчымасцей  самастойнай працы  будучага спецыяліста ва 

ўмовах канкрэтнага прадпрыемства. 

 

Патрабаванні да зместу і арганізацыі  практыкі: 

Пры праходжанні практыкі ў студэнтаў фарміруюцца або развіваюцца  

наступныя кампетэнцыі: 

акадэмічныя кампетэнцыі; 

АК-4. Умець працаваць самастойна. 
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сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі: 

САК-3. Валодаць здольнасцю да міжасобасных камунікацый. 

 

прафесійныя кампетэнцыі: 

ПК-1. Працаваць з юрыдычнай літаратурай і дакументацыяй на 

працоўным заканадаўстве. 

ПК-2. Арганізоўваць працу малых калектываў выканаўцаў  для 

дасягнення пастаўленых мэт. 

ПК-3. Ажыццяўляць функцыі  кіравання (планавання, арганізацыі, 

матывацыі і кантролю). 

ПК-4. Складаць дакументацыю (графікі работ, інструкцыі, планы, 

заяўкі, службовыя пісьмы і да т.п.), а таксама  справаздачную дакументацыю 

па ўстаноўленых формах. 

ПК-16. Самастойна ствараць як літаратурна-мастацкія  творы, так і 

літаратурную аснову для іншых відаў мастацтва (тэатр, кіно, сцэнарыі для 

літаратурных перадач у аўдыявізуальных СМІ). 

ПК-19. Ажыццяўляць папярэдні аналіз тэматыкі і праблематыкі 

выдання. 

ПК-20. На навуковай аснове арганізоўваць сваю працу з прыцягненнем 

статыстычных даных, практыкарыентаваных даследаванняў.  

ПК-21. Самастойна прымаць рашэнні ў вытворчым працэсе, 

ажыццяўляць аналіз і ацэнку канкрэтнай вытворчай сітуацыі.  

ПК-22. Забяспечваць правільнасць напісання і ўніфікацыю тэрмінаў, 

сімвалаў, адзінак вымярэння, умоўных скарачэнняў, аднастайнасць пазнак у 

ілюстрацыях і тэкстах. 

ПК-23. Валодаць методыкай падрыхтоўкі заключэнняў аб 

рэкамендацыі да друку рукапісу, вядзення рэдактарскага пашпарта. 

ПК-24. Арганізоўваць прадзюсарскую дзейнасць у сферы 

кнігавыдання, валодаць камп’ютарным забеспячэннем дызайну выданняў. 

ПК-25. Планаваць, арганізоўваць і весці навукова-вытворчую работу па 

прасоўванні прадукту на рынку. 

ПК-26. Валодаць методыкай збору інфармацыі, а таксама метадамі 

даных як зыходнай базы ў праграмаванні і стратэгічным планаванні працы 

рэдакцый выдавецтваў. 

ПК-43. Ствараць, засвойваць, распаўсюджваць і выкарыстоўваць 

інавацыі. 

ПК-44. Ацэньваць канкурэнтаздольнасць і эканамічную эфектыўнасць 

распрацоўкі новых тэхналогій. 
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ПК-45. Прымяняць метады аналізу і арганізацыі ўкаранення інавацый. 

ПК-46. Складаць дагаворы сумеснай дзейнасці па асваенні новых 

тэхналогій. 

ПК-47. Рыхтаваць праекты ліцэнзійных дагавораў аб перадычы правоў 

на выкарыстанне аб’ектаў інтэлектуальнай уласнасці. 

 

У выніку вучэбнай практыкі студэнт павінен 

ведаць 

 структуру рэдакцыі, сакратарыята, аддзелаў; 

 арганізацыю працы рэдакцыі раённай (шматтыражнай) газеты, 

мясцовых і рэгіянальных тэлерадыёкампаній ; 

  працэс афармлення і выпуску газеты, абнаўлення сайта; 

умець 

 здзяйсняць планаванне працы рэдакцыі раённай газеты і 

рэгіянальных тэлерадыёкампаній; 

 абіраць тэму, засвоіць методыку збору і апрацоўкі журналісцкага 

матэрыялу ў інфармацыйных жанрах; 

 рабіць карэктуру нумара газеты; 

 падрыхтаваць да публікацыі (эфіру) інфармацыйны матэрыял; 

валодаць 

 формамі і метадамі арганізацыйнай, інтэрактыўнай працы рэдакцыі; 

 тэхналогіямі падрыхтоўкі выпуску газеты і тэле- радыёперадачы; 

 працэсам выпуску выдання, пачынаючы са збору інфармацыі для 

матэрыялу, вёрсткі газетных палос нумара і заканчваючы працэсам 

друку тыражу газеты; 

 навыкамі кантрольнай вычыткі аднаго нумара газеты; 

 прыёмамі рэдагавання матэрыялаў; 

 вопытам работы з лістамі чытачоў, аўтарскім (пазаштатным) 

актывам; 

 навыкамі зносінаў з аўдыторыяй сродкаў масавай камунікацыі. 

 

У выніку вытворчай практыкі студэнт павінен 

ведаць 

 парадак падрыхтоўкі рукапісаў да здачы ў вытворчасць, 

карэктурных адбіткаў да друку; 

 арганізацыю працы адной з рэдакцый (аддзелаў) выдавецтва; 

 тэхніку вычыткі рукапісаў; 
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 дзеючыя нарматывы на карэктарскую працу, асновы тэхналогіі 

поліграфічнай вытворчасці; 

  мантажу тэле- і радыёперадач, інтэрнэт-журналістыкі: 

умець 

 праявіць здольнасці да самастойнай дзейнасці; 

 спецыялізавацца ў апрабацыі на практыцы правіл карэктуры і 

выкарыстання стандартных карэктурных знакаў; 

 працаваць у якасці карэспандэнта і карэктара; 

 дзяжурыць па нумару; 

 вычытваць матэрыялы; 

 абнаўляць інтэрнэт-сайты; 

валодаць 

 дзейнымі нарматывамі на карэктарскую працу; 

 асновамі тэхналогіі паліграфічнай вытворчасці, асновамі эканомікі і 

навуковай арганізацыі працы; 

 навыкамі падрыхтоўкі публікацый ў інфармацыйных жанрах; 

 навыкамі працы ў розных камп’ютарных праграмах; 

 прыёмамі рэдагавання друкаваных, аўдыя-, відэа- і інтэрнэт-

матэрыялаў. 

 

У выніку пераддыпмломнай практыкі студэнт павінен 

ведаць 

 арганізацыю працы рэдакцый СМК усіх відаў і ўзроўняў; 

 асновы рэдакцыйнага менеджмента; 

 працу маркетынгавых, сацыялагічных службаў выдавецтва; 

 асаблівасці працы загадчыка рэдакцыі (галоўнага рэдактара) 

выдавецтва; 

умець  

 самастойна падрыхтаваць да друку главу, раздзел, невылікае 

выданне (брашуру, зборнік і інш.); 

 даць карэктарскую рэцэнзію на рукапіс (зрабіць заключэнне аб 

мэтазгоднасці выдання рукапісу); 

 арганізаваць знешняе рэцэнзаванне; 

 праявіць свае  здольнасці  да самастойнай журналісцкай дзейнасці; 

 ствараць, рыхтаваць да публікацыі матэрыялы ўсіх жанраў; 

 рэдагаваць матэрыялы штатных і пазаштатных супрацоўнікаў 

рэдакцыі; 
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валодаць 

 ведамі і ўменнямі, неабходнымі для самастойнай прафесійнай 

дзейнасці па спецыяльнасці; 

 прафесійнымі метадамі збору, апрацоўкі і распаўсюджвання 

інфармацыі; 

 навыкамі па сістэматызацыі ведаў методыкі рэдагавання розных 

відаў літаратуры; 

 уменнямі рэдактарскай апрацоўкі лічбаў, формул, сімвалаў, 

ілюстрацый, складання даведачнага матэрыялу. 

 

Месца правядзення практыкі 

Базай практыкі можа быць арганізацыя , як правіла,  дзяржаўнай формы 

ўласнасці, у якой здзяйсняецца дзейнасць, адпаведная профілю 

спецыяльнасці, што атрымлівае  студэнт, пры наяўнасці дамовы з БДУ, або 

пагаднення паміж факультэтам і арганізацыяй, ці пісьмовай згоды 

арганізацыі аб прыёме студэнта на практыку, або вуснай дамоўленасці паміж 

арганізацыяй і факультэтам. 

Праходжанне вучэбнай практыкі прадугледжваецца ў рэдакцыях 

абласных, раённых, заводскіх, карпаратыўных СМІ, як агульнапалітычных, 

так і спецыялізаваных, а таксама на базе выдавецтваў Рэспублікі Беларусь. 

Вытворчую практыку  студэнты 2 курса праходзяць у рэдакцыях 

выдавецтваў, раённых і  абласных СМІ. 

Пераддыпломную практыку  студэнты праходзяць ў арганізацыях і 

ўстановах, адпаведных профілю падрыхтоўкі спецыялістаў, як правіла, па 

месцы будучага размеркавання (працаўладкавання). 

Усе віды практыкі здзяйсняюцца  на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 

Замежныя грамадзяне могуць праходзіць практыку за межамі Рэспублікі 

Беларусь пры ўмове прадстаўлення адпаведных дакументаў (гаранційнае 

пісьмо, дагавор, запыт і да т.п.), згоды выпускаючай кафедры і ў 

адпаведнасці з узгадненнем  з кіраўніцтвам факультэта журналістыкі БДУ. 

Усе выдаткі  па арганізацыі практыкі за межамі Рэспублікі Беларусь 

студэнты здзяйсняюць за свой кошт. 

 

Прыкладны пералік базавых арганізацый для праходжання практыкі 

студэнтамі змешчаны ў дадатку да праграмы. 

У асобных выпадках студэнт можа прапанаваць свой варыянт месца 

праходжання практыкі. Дзеля гэтага студэнт павінен падаць заяву на імя 

дэкана факультэта наступнага зместу: 
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“Прашу дазволіць праходжанне (вучэбнай, вытворчай, 

пераддыпломнай) практыкі ў тэрмн з __________ па _____________ у 

наступнай арганізацыі Юрыдычная назва ўстановы. Усе выдаткі, звязаныя з 

арганізацыяй практыкі, абавязуюся ажыццяўляць самастойна і за свой кошт.” 

 

Разам з заявай падаецца гарантыйны ліст ад установы наступнага 

зместу: 

“УСТАНОВА не супраць праходжання (вучэбнай, вытворчай, 

пераддыпломнай) практыкі ў тэрмн з __________ па _____________ 

студэнтам (кай) ____ курса факультэта журналістыкі спецыяльнасці 

“Найменне спецыяльнасці” Прозвішча, Імя, Імя па бацьку.  

Гарантуем месца для праходжання практыкі, стварэнне неабходных 

умоў для выкананняя яе праграмы і кваліфікаванае кіраўніцтва.” 

 

Пры неабходнасці да гарантыйнага ліста дадаецца яго натарыяльна 

завераны пераклад. 

 

Заява перадаецца на кафедру выкладчыку, адказнаму за практыку 

студэнтаў па спецыяльнасці. Рашэнне аб задавальненні просьбы студэнта 

прымаецца на пасяджэнні кафедры з занясеннем адпаведнага запісу ў 

пратакол. 

У выпадку станоўчага рашэння кафедры адказнасць за далейшы 

дакументазварот з установай (заключэнне дамовы, падпісанне актаў, 

своечасовасць афармлення справаздачы) нясе Студэнт. 

У выпадку адмоўнага рашэння – кафедра накіроўвае студэнта на 

практыку ў арганізацыю па сваім меркаванні. 
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ЗМЕСТ ПРАКТЫКІ 

 

Практыка студэнтаў спецыяльнасці “Літаратурная работа” з’яўляецца 

неабходнай часткай прафесійнай падрыхтоўкі будучых спецыялістаў у 

галінах выдавецкай вытворчасці і сродкаў масавай інфармацыі. Яна арганічна 

ўваходзіць у навучальны працэс, мае планамерны і скіраваны на творчы 

пошук характар, садзейнічае засваенню студэнтамі асноў абранай 

спецыяльнасці, замацаванню тэарэтычных ведаў, набыццю прафесійных 

навыкаў.  

Змест усіх практык узаемазвязаны і накіраваны на забеспячэнне 

вырашэння задач па падрыхтоўцы спецыялістаў. На базавым узроўні 

навучання вучэбным планам прадугледжваецца выпуск студэнтамі гэтай 

спецыяльнасці газеты, тэле- і радыёперадачы, а таксама праходжанне 

вучэбна-азнаямляльнай практыкі ў раённым друку, шматтыражках і 

абласных тэлерадыёаб’яднаннях. Сістэмная і паслядоўная арганізацыя 

вытворчых практык на факультэце заклікана яшчэ ва ўніверсітэце ў час 

навучання даць студэнтам магчымасць актыўна ўключыцца ў рэдактарскі 

працэс розных выдавецтваў, інстытутаў масмедыя і закласці асновы 

прафесійнага росту. 

 

Вучэбная (вучэбна-азнаямляльная) практыка 

Праходжанне вучэбнай практыкі прадугледжваецца ў рэдакцыях 

абласных, раённых, карпаратыўных СМІ, як агульнапалітычных, так і 

спецыялізаваных, таксама ў рэдакцыях выдавецтваў Рэспублікі Беларусь. 

Пад час вучэбнай практыкі студэнты замацоўваюць веды, атрыманыя 

пры вывучэнні спецыялізаваных вучэбных дысцыплін  на занятках па 

прафесійным майстэрстве. 

У ходзе практыкі студэнт павінен: 

− пазнаёміцца з планаваннем работы рэдакцыі, працэсам афармлення і 

выпуску газеты; 

− вывучыць вопыт работы рэдакцыі з лістамі  чытачоў, аўтарскім 

(пазаштатным) актывам; 

− абагуліць вопыт творчых журналістаў, рэдактараў, спасцігнуць  

сакрэты іх майстэрства; 

− набыць першыя навыкі самастойнай працы па падрыхтоўцы 

журналісцкіх матэрыялаў у інфармацыйных жанрах; 

−   пашырыць і паглыбіць атрыманыя веды па сістэме і тыпалогіі прэсы; 

− навучыцца выбіраць тэму, збіраць і апрацоўваць інфармацыю; 

− зрабіць карэктуру нумара газеты або чужога тэксту для газеты; 

− падрыхтаваць да апублікавання (выхаду ў эфір) не менш за тры 

журналісцкія матэрыялы ў інфармацыйным жанры нататкі; 
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− прысутнічаць на планёрках і лятучках ; 

− засвоіць формы і метады арганізацыйнай, інтэрактыўнай працы 

рэдакцыі з аўдыторыяй; 

− прытрымлівацца правіл унутранага працоўнага распарадку 

арганізацыі і патрабаванняў заканадаўства ў галіне аховы працы. 

 

Вытворчая практыка па спецыяльнасці 

Вытворчую практыку  студэнты праходзяць у рэдакцыях выдавецтваў 

Рэспублікі Беларусь, у рэгіянальных, абласных і рэспубліканскіх сродках 

масавай інфармацыі. Магчыма практыка і ў раённых і карпаратыўных СМІ.  

 

Першая вытворчая практыка  па спецыяльнасці (рэдактарская). 

Падчас практыкі студэнт павінен: 

− замацаваць тэарэтычныя веды па асновах рэдакцыйна-выдавецкай 

дзейнасці, аб парадку падрыхтоўкі рукапісаў да здачы ў вытворчасць, 

карэктурных адбіткаў да друку; 

− дэталёва пазнаёміцца з арганізацыяй працы адной з рэдакцый  

(аддзелаў) выдавецтва; 

− удасканаліць тэхніку вычыткі рукапісаў; 

− апрабіраваць на практыцы  правілы карэктуры і выкарыстання 

стандартных  карэктурных знакаў; 

− пазнаёміцца з дзяржаўнымі стандартамі на тэрміналогію, абазначэнні  

і адзінкі вымярэнняў, умоўныя скарачэнні, якія прымяняюцца ў 

бібліяграфіі; 

− замацаваць веды  дзеючых нарматываў на карэктарскую працу, па 

асновах тэхналогіі паліграфічнай  вытворчасці; 

− умець ажыццявіць вычытку адрэдагаваных рукапісаў і чытанне 

карэктурных адбіткаў з мэтай забяспечыць  графічную і лексічную 

аднастайнасць  розных элементаў тэксту; 

− вывучыць службовыя абавязкі карэктара і рэдактара; 

− рэгулярна прымаць удзел у вытворчых пасяджэннях, планёрках, 

лятучках; 

− прымаць актыўны ўдзел ў арганізацыйна-масавай дзейнасці 

выдавецтва або рэдакцыі газеты; 

− прымаць удзел у вычытцы сваіх і чужых матэрыялаў. 

 

Другая вытворчая практыка па спецыяльнасці (рэдакцыйна-

выдавецкая) 
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Пад час практыкі студэнт павінен 

− замацаваць, пашырыць і сістэматызаваць веды, атрыманыя  пры 

вывучэнні спецыяльных дысцыплін на занятках па прафесійным 

майстэрстве, у майстар-класах; 

− дэталёва пазнаёміцца з функцыянальнымі абавязкамі рэдактара 

аддзела, загадчыка рэдакцыі, галоўнага рэдактара выдавецтва; 

− засвоіць вопыт арганізацыі рэдакцыйнага апарату; 

− ажыццявіць рэдагаванне літаратуры, інфармацыйна-даведачных і  

высокага ідэйнага, навуковага і літаратурнага ўзроўняў выданняў; 

− азнаёміцца з з падрыхтоўкай выдавецкіх дагавораў з аўтарамі і 

працоўных пагадненняў са знешнімі рэцэнзентамі, прааналізаваць 

рукапісы і рэцэнзіі на іх; 

− азнаёміцца з методыкай падрыхтоўкі заключэнняў аб рэкамендаванні 

да друку рукапісу ў пададзеным выглядзе або пасля адпаведнай 

дапрацоўкі з улікам заўваг, прапанаваных дапаўненняў, скарачэнняў 

(у выніку адхілення рукапісу да выдання падрыхтаваць 

абгрунтаваныя пісьмовыя  адказы ва ўстаноўленыя дагаворамі 

тэрміны); 

− пад кіраўніцтвам супрацоўніка выдавецтва адрэдагаваць прынятыя да 

выдання рукапісы; 

−  аказаць аўтарам рукапісаў неабходную дапамогу па паляпшэнні 

структуры рукапісу, выбары тэрмінаў, афармленні ілюстрацый і інш.,  

узгадніць рэкамендаваныя змены; 

− праверыць па першакрыніцах правільнасць напісання прыведзеных 

цытат і лічбавых даных, выкарыстання і напісання імён, навукова-

тэхнічных тэрмінаў, адзінак вымярэння; 

− ажыццявіць літаратурнае рэдагаванне рукапісаў; 

− засвоіць методыку складання рэдактарскага пашпарту рукапісу; 

− прысутнічаць пры разборцы рэдактарам рукапісу, размовах з 

тэхнічным рэдактарам, карэктарам, наборшчыкам, у працэсе якіх 

даюцца тлумачэнні, указанні; 

− сумесна з аўтарам і тэхнічным рэдактарам разгледзець 

ілюстрацыйныя матэрыялы з мэтай вызначэння іх месца ў выданні і 

перадачы  ілюстрацый  мастацкаму рэдактару; 

− удзельнічаць у вырашэнні пытанняў, звязаных з мастацкім і 

тэхнічным афармленнем рэдагуемых выданняў; 

− азнаёміцца са службовымі  абавязкамі тэхнічнага (Дадатак 4), 

навуковага (Дадатак 5) і мастацкага (Дадатак 6) рэдактараў; 

− вызначыць напрамак, тэматыку, праблематыку дыпломнай працы; 
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− падрыхтаваць да апублікавання (выхаду ў эфір) не менш за тры 

журналісцкія матэрыялы ў адпаведнасці з абранай спецыялізацыяй; 

− удасканальваць навыкі працы  ў розных камп’ютарных праграмах 

рэдагавання друкаваных, аўдыя-, відэа- і інтэрнэт-матэрыялаў, 

праяўляць ініцыятыву ў выбары тэм; 

− прытрымлівацца правілаў унутранага працоўнага распарадку 

арганізацыі і патрабаванняў заканадаўства ў галіне аховы працы. 

 

Трэцяя вытворчая практыка па спецыяльнасці (арганізацыйна-

выдавецкая) 

Падчас практыкі студэнт павінен: 

− замацаваць, пашырыць і сістэматызаваць веды па методыцы 

рэдагавання розных відаў літаратуры, рэдактарскай апрацоўцы 

лічбаў, сімвалаў, ілюстрацый, складанні даведачнага матэрыялу; 

− азнаёміцца з маркетынгавымі і сацыялагічнымі службамі выдання, 

методыкай вызначэння аўтараў, арганізацыі рэкламных кампаній; 

− абагульніць вопыт распаўсюджвання выдавецкай прадукцыі, 

вывучэння попыту на яе; 

− удзельнічаць у перспектыўным планаванні дзейнасці выдавецтва; 

− дубліраваць працу загадчыка рэдакцыі (галоўнага рэдактара) 

выдавецтва; 

− прымаць удзел у складанні аналітычных запісак пра дзейнасць 

прадпрыемства; 

− сумесна з аўтарам і тэхнічным рэдактарам  разглядаць 

ілюстрацыйныя матэрыялы, вызначаць іх месца ў выданні; 

−  удзельнічаць у вырашэнні пытанняў, звязаных з мастацкім і 

тэхнічным афармленнем  рэдагуемых выданняў; 

− апрацаваць карэктурныя адбіткі і праверыць сігнальныя экзэмпляры 

перад выхадам у свет, скласці спісы знойдзеных памылак у друку; 

− самастойна падрыхтаваць да друку главу, раздзел, невялікае выданне 

(брашуру, зборнік і інш.); 

− даць рэдактарскую рэцэнзію на рукапіс (зрабіць заключэнне аб 

мэтазгоднасці выдання рукапісу); 

− арганізаваць знешняе рэцэнзаванне; 

− выконваць даручэнні кіраўніка практыкі ад арганізацыі; 

− падрыхтаваць да апублікавання (выхаду ў эфір) не менш за тры  

журналісцкія матэрыялы ў адпаведнасці з абранай спецыялізацыяй; 

− удзельнічаць у арганізацыйна-масавай працы рэдакцыі (рэйд, “круглы 

стол” і іншых мерапрыемствах); 
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− прытрымлівацца правілаў унутранага працоўнага распарадку 

арганізацыі і патрабаванняў заканадаўства ў галіне аховы працы. 

 

Пераддыпломная практыка 

Пераддыпломную практыку студэнты праходзяць у арганізацыях і 

ўстановах ў адпаведнасці з профілем падрыхтоўкі спецыяліста, як 

звычайна,  па месцы будучага працаўладкавання. 

 

Падчас практыкі студэнт павінен; 

−  вывучыць структуру медыйнай арганізацыі і яе падраздзяленняў або 

структуру выдавецтва; 

− працаваць у якасці дублёра загадчыка аддзела, дублёра адказнага 

сакратара, дублёра выпускаючага; 

− выконваць даручэнні кіраўніка практыкі ад арганізацыі; 

− падрыхтаваць да апублікавання (выхаду ў эфір) не менш за тры 

журналісцкія матэрыялы ў адпаведнасці  з абранай спецыялізацыяй; 

− рэдагаваць матэрыялы штатных і пазаштатных  супрацоўнікаў 

рэдакцыі; 

− прымаць удзел у бягучым  і перспектыўным планаванні дзейнасці 

рэдакцыі; 

− вызначыўшы тэму выпускной кваліфікацыйнай працы, сабраць, 

сістэматызаваць матэрыял і падрыхтаваць асноўныя раздзелы 

дыпломнага сачынення; 

− сабраць і аформіць  у адпаведнасці з патрабаваннямі творчае дасье 

(партфоліа); 

− прытрымлівацца правілаў унутранага працоўнага распарадку 

арганізацыі і патрабаванняў заканадаўства ў галіне аховы працы. 

 

Вынікі практыкі студэнтаў у творчай частцы могуць быць дапоўнены 

аўтарскімі матэрыяламі, апублікаванымі (падрыхтаванымі да апублікавання) 

у межах каляндарных тэрмінаў практыкі ў іншых, адрозных ад базы 

практыкі, СМІ. 

 

Усе публікацыі студэнтаў павінны мець завяральны подпіс аб 

пацвярджэнні аўтарства: “Аўтарства Іванова І.І. пацвярджаю”. Дата. Подпіс 

упаўнаважанай  асобы. Пячатка арганізацыі. 
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ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 

 

Арганізацыя практыкі 

 

Структура зместу практыкі ўключае; 

Для дзённай формы атрымання вышэйшай адукацыі 

 Вучэбная (вучэбна-азнаямляльная) – І курс, 2 семестр, 4 тыдні; 

 Вытворчая (рэдактарская) –  ІІ курс, 4 семестр, 4 тыдні; 

 Вытворчая (рэдакцыйна-выдавецкая) – ІІІ курс, 6 семестр, 4 тыдні; 

 Вытворчая (арганізацыйна-рэдактарская) – ІV курс, 7 семестр, 4 тыдні; 

 Пераддыпломная– ІV курс, 8 семестр, 8 тыдняў. 

 

Усяго на практыку адведзена: 

для дзённай формы навучання – 24 тыдні (1296 гадзін), з якіх 216 

гадзін – вучэбна-азнаямляльная практыка, 648 – вытворчая, 432 – 

пераддыпломная. 

 

Працаёмкасць практыкі складае: 

для дзёнай формы навучання 

− Вучэбная (вучэбна-азнаямляльная) – І курс, 6 заліковых адзінак; 

− Вытворчая (рэдактарская) –ІІ курс, 6 заліковых адзінак; 

− Вытворчая (рэдакцыйна-выдавецкая) – ІІІ курс, 6 заліковых 

адзінак; 

− • Вытворчая (арганізацыйна-рэдактарская) – ІV курс, 6 заліковых 

адзінак; 

− Пераддыпломная  – ІV курс, 12 заліковых адзінак. 

 

Форма бягучай атэстацыі – дыферэнцыраваны залік. 

 

Падставай для праходжання практыкі студэнтаў факультэта 

журналістыкі БДУ з’яўляецца загад рэктара, у якім павінны быць указаны 

тэрміны, месца праходжання практыкі, кіраўнікі практыкі ад кафедр, 

адказныя (агульнае кіраўніцтва) па факультэце. 

Для забеспячэння практыкі неабходныя наступныя дакументы: 

− дагавор з арганізацыяй на праходжанне практыкі, заключаны не 

пазней за месяц да пачатку практыкі; 

− дзённік практыкі; 

− накіраванне на практыку; 
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− праграма практыкі і індывідуальныя заданні. 

 

Праходжанне практыкі студэнтамі накірунку спецыяльнасці  

“Літаратурная работа (рэдагаванне)” прадугледжана ў выдавецтвах 

Рэспублікі Беларусь, у рэдакцыях рэспубліканскіх, абласных, раённых, 

завадскіх, карпаратыўных газет  СМІ, у часопісах, як агульнапалітычных, так 

і спецыялізаваных. Месца праходжання практыкі зацвярджаецца  на 

пасяджэнні выпускаючай кафедры з улікам творчых здольнасцей студэнтаў. 

Пры гэтым улічваецца месца жыхарства студэнта, забяспечанасць яго 

жыллём. Студэнты могуць абраць месца праходжання практыкі, якое не 

ўказана ў спісе базавых рэдакцый. Для гэтага неабходна прадставіць 

выкладчыку, адказнаму за практыку па спецыяльнасці, пісьмо-хадайніцтва 

(запыт) з прадпрыемства, якое павінна быць аформлена на афіцыйным 

бланку, заверана подпісам і пячаткай кіраўніка прадпрыемства. Практыка 

дапускаецца не толькі ў рамках спецыяльнасці, на якой навучаецца студэнт. 

У асобных выпадках – у адпаведнасці з індывідуальным запытам і дагаворам 

з арганізацыяй  пры ўмове згоды загадчыка  кафедры і адказнага за практыку 

па спецыяльнасці. 

Размеркаванне на практыку студэнтаў накірунку спецыяльнасці 

“Літаратурная работа (рэдагаванне)”, а таксама вучэбна-метадычнае 

кіраўніцтва ёю на факультэце журналістыкі здзяйсняе  кафедра стылістыкі і 

літаратурнага рэдагавання. 

На студэнтаў падчас практыкі распаўсюджваецца заканадаўства аб 

ахове працы і правіл  унутранага працоўнага распарадку арганізацыі, з якімі 

яны павінны быць азнаёмлены ва ўстаноўленым у арганізацыі парадку. На 

студэнтаў, прынятых на працу на вакантныя пасады распаўсюджваецца 

таксама заканадаўства аб працы. Студэнты, не залічаныя на вакантныя 

пасады, абавязаны выконваць рэжым дня , які дзейнічае ў гэтай арганізацыі. 

Працягласць працоўнага дня студэнтаў падчас практыкі 

рэгламентуецца  працоўным Кодэксам Рэспублікі Беларусь і складае не 

больш за 40 гадзін на тыдзень для студэнтаў, якім споўнілася 18 гадоў (арт. 

112 ПК) і не больш за 35 гадзін на тыдзень для студэнтаў ва ўзросце ад 16 да 

18 гадоў (арт. 114 ПК). 

 

Кіраўніцтва практыкай на факультэце 

 

Агульнае кіраўніцтва  практыкай студэнтаў факультэта журналістыкі 

здзяйсняе супрацоўнік з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу, 

упаўнаважаны адміністрацыяй факультэта, – намеснік дэкана па творчым 
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супрацоўніцтве са СМІ. Кожны год да 1 кастрычніка адказны за правядзенне 

практыкі па факультэце здае справаздачу кіраўніку практыкі ўніверсітэта за 

мінулы вучэбны год. 

Адказны за практыку  студэнтаў  накірунку спецыяльнасці 

“Літаратурная работа (рэдагаванне)” – куратар практыкі ад кафедры – 

прызначаецца  загадчыкам кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання і 

адказвае за правядзенне ўсіх арганізацыйных мерапрыемстваў: пры 

неабходнасці  звязваецца з рэдакцыямі, заключае дагаворы з базавымі 

рэдакцыямі, рыхтуе праект загада  па практыцы, выдае накіраванні на 

практыку, садзейнічае замацаванню студэнтаў за вопытнымі журналістамі, 

супрацоўнікамі выдавецтваў і г.д. 

 Непасрэднае кіраўніцтва практыкай студэнтаў здзяйсняецца  

кіраўніком практыкі ад кафедры, прызначаным загадам рэктара, а таксама 

супрацоўнікам рэдакцыі, прызначаным на месцы кіраўніком СМІ. Яно 

ўключае сістэматычнае  назіранне і кантроль за працай студэнта, аказанне 

яму метадычнай дапамогі ў выкананні праграмы практыкі, у афармленні 

справаздачнай дакументацыі. 

 

Куратар практыкі ад кафедры абавязаны: 

да пачатку практыкі: 

 вывучыць Палажэнне аб практыцы студэнтаў, загад рэктара аб 

накіраванні студэнтаў на практыку, падрыхтаваць індывідуальныя 

заданні для практыкантаў у адпаведнасці з праграмай практыкі; 

 даць метадычныя ўказанні па выкананні  праграмы практыкі і ўзоры 

дакументаў па практыцы, растлумачыць спецыфіку практыкі; 

падчас практыкі: 

 здзяйсняць кантроль выканання студэнтамі праграмы практыкі і 

індывідуальных заданняў; 

 аказваць студэнтам метадычную і арганізацыйную дапамогу ў 

выкананні праграмы практыкі,  напісанні справаздач і выкананні 

індывідуальных заданняў; 

у канцы практыкі: 

 атрымаць ад кіраўнікоў баз практыкі водгукі аб працы студэнтаў; 

 сабраць дакументы на аплату за кіраўніцтва пераддыпломнай 

практыкай ад кіраўнікоў практыкай у арганізацыях і  здаць іх асобе, 

адказнай за правядзенне практыкі на факультэце; 

 правесці арганізацыю дыферэнцыраванага заліку ў студэнтаў з 

афармленнем заліковых ведамасцей; 
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 прааналізаваць выкананне праграм практыкі, скласці справаздачу аб 

практыцы студэнтаў. 

 

 

Інструктаж студэнтаў 

 

Інструктаж для студэнтаў перад пачаткам практыкі з’яўляецца важным 

арганізацыйным мерапрыемствам, паколькі ад яго залежыць дакладнасць 

пачатку і заканчэння практыкі, выкананне праграмы практыкі, дысцыпліна 

студэнтаў і адносіны студэнтаў да гэтага віду вучэбнага працэсу. 

Інструктаж для студэнтаў праводзяць выкладчыкі, адказныя за 

практыку, загадчыкі кафедр, дэканы факультэтаў. На арганізацыйна-

інструктыўным сходзе разглядаюцца  наступныя пытанні: 

азнаямленне студэнтаў з базамі практыкі, прызначэнне адказнага 

кіраўніка ад кафедры; 

прызначэнне і парадак запаўнення дзённіка і справаздачы, а таксама 

іншых дакументаў; 

пытанні працоўнай дысцыпліны; 

пытанні па раздзелах практыкі, якія патрабуюць дапаўняльнага 

тлумачэння; 

патрабаванні, якія прад’яўляюцца да дзённіка і справаздачы па 

практыцы, індывідуальныя заданні ад кафедры і інш.; 

тэрміны прадстаўлення дзённікаў і справаздач на кафедру, час і месца 

абароны дзённікаў і справаздач па практыцы;  

агульныя  ўказанні па прытрымліванні мер бяспекі на прадпрыемствах  

і ў арганізацыях.  

 

Кіраўніцтва практыкай у арганізацыі 

 

Агульнае кіраўніцтва практыкай у арганізацыі ўскладваецца на 

кіраўніка арганізацыі або другога ўпаўнаважанага ім супрацоўніка 

арганізацыі, якія здзяйсняюць правядзенне практыкі ў адпаведнасці з 

дагаворам, заключаным з БДУ, і праграмай практыкі. 

Кіраўніцтва практыкай студэнтаў у структурным падраздзяленні 

арганізацыі здзяйсняе вопытны супрацоўнік  арганізацыі, які прызначаецца 

загадам  кіраўніка арганізацыі і забяспечвае стварэнне студэнтам неабходных 

умоў для праходжання практыкі і выкананні яе праграмы: дае заданне, 

дапамагае ў складанні  індывідуальных творчых планаў, здзяйсняе дапамогу 

ў рэдагаванні матэрыялаў. 
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Па заканчэнні практыкі кіраўнік ад рэдакцыі выдае студэнту творчую 

характарыстыку (водгук), у якой ацэньвае яго працу, паведамляе аб 

выкананні праграмы практыкі і індывідуальных заданняў, а таксама 

выстаўляе адзнаку. 

За непасрэднае кіраўніцтва пераддыпломнай практыкай студэнтаў  

універсітэт аплачвае працу супрацоўнікаў  арганізацый па дагаворах 

грамадзянска-прававога характару, якія заключаны паміж універсітэтам і 

гэтымі супрацоўнікамі, па стаўках пагадзіннай аплаты працы, устаноўленых  

у адпаведнасці  з заканадаўствам, кожны месяц прапарцыянальна тэрміну 

праходжання практыкі, вызначанаму для кожнай спецыяльнасці 

(спецыялізацыі), згодна з вучэбным планам па спецыяльнасцях з разліку 2 

гадзіны на аднаго студэнта. 

За аплату кіраўніцтва пераддыпломнай практыкай  кіраўнік практыкі ад 

арганізацыі  павінен прадставіць на факультэт журналістыкі БДУ: 

1. Копію дагавора на правядзенне вытворчай  пераддыпломнай практыкі, 

заключанага  паміж БДУ і арганізацыяй – 1 экз. 

2. Запоўнены дагавор бязвыплатнага аказання паслуг – 1 экз. 

3. Запоўнены акт здачы –прыёмкі – 1 экз. 

4. Копію або выпіску з загада  аб прызначэнні кіраўніка пераддыпломнай 

практыкі ад арганізацыі. 

5. Ксеракопію пашпарта выканаўца старонкі 31. 

6. Рэквізіты рахунка кіраўніка практыкі ад арганізацыі, які адкрыты ў ААА 

“Белінвестбанк”. 

Калі рахунак ў ААА “Белінвестбанк” адсутнічае і яго адкрыццё 

немагчыма, неабходна напісаць і прыкласці  да пакета дакументаў заяву на 

імя рэктара БДУ аб пераводзе грашовых сродкаў па почце з указаннем 

актуальных рэквізітаў адрасата для здзяйснення  пераводу гэтых сродкаў. 

Усе дакументы Ў ТЭРМІН, НЕ ПАЗНЕЙ ЧЫМ ДВА ТЫДНІ 

ПАСЛЯ ЗАКАНЧЭННЯ ПРАКТЫКІ, прадстаўляюцца намесніку дэкана  

па творчым супрацоўніцтве  са СМІ па почце або асабіста. 

 

Правы і абавязкі студэнта 

 

Перад пачаткам практыкі  студэнт павінен атрымаць накіраванне, у 

якім указваецца прозвішча, імя студэнта, спецыяльнасць, месца і тэрмін 

праходжання практыкі, азнаёміцца з праграмай практыкі, метадычнымі 

ўказаннямі па яе арганізацыі і праходжанні. Пад кіраўніцтвам куратара 

практыкі ад кафедры студэнты атрымліваюць заданне і складаюць план 
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працы на ўвесь перыяд практыкі. Гэты план павінен адказваць задачам 

рэдакцыі, упісвацца ў  агульную тэматыку планаў аддзелаў. 

Падрыхтоўка да практыкі павінна пачацца да выезду на месца яе 

праходжання. Студэнту рэкамендуецца ўважліва азнаёміцца з матэрыяламі 

сродку масавай інфармацыі, у якім ён будзе стажыравацца, прааналізаваць 

яго тэматыку і праблематыку, вывучыць адпаведную даведачную літаратуру.  

Прыбыўшы на практыку, студэнт становіцца членам творчага 

калектыву рэдакцыі. Кіраўнік арганізацыі  накіроўвае практыканта ў аддзел 

для працы ў якасці карэспандэнта (карэктара, рэдактара) па магчымасці ў 

адпаведнасці з абранай ім спецыялізацыяй. Сумесна з кіраўніком практыкі ад 

рэдакцыі складаецца індывідуальны план працы. Студэнты працуюць у 

якасці рэдактараў, карэспандэнтаў , дублёраў дзяжурнага па нумару, 

дублёраў адказнага сакратара, удзельнічаюць у фарміраванні творчых 

заданняў для карэспандэнтаў,  прымаюць  і апрацоўваюць іх матэрыялы. 

Рэдагуюць і правяць матэрыялы выданняў і г.д. 

 

Падчас  праходжання практыкі студэнт мае права: 

− вывучаць дакументацыю прадпрыемства, установы, арганізацыі ў 

аб’ёме заданняў, акрэсленых праграмай практыкі; 

− звяртацца да кіраўніка практыкі па арганізацыйна-метадычных і іншых 

пытаннях, якія ўзнікаюць у працэсе практыкі; 

− рабіць прапановы  па арганізацыі і правядзенні практыкі; 

− карыстацца бібліятэкай , дакументацыяй, абсталяваннем,  неабходным 

для выканання  праграмы практыкі. 

Практыкант таксама мае права адначасова супрацоўнічаць з некалькімі 

рэдакцыямі, агенцтвамі або службамі ў адпаведнасці са сваёй 

спецыялізацыяй, атрымліваць ганарар за свае публікацыі; працаваць  

пазаштатным супрацоўнікам з атрыманнем адпаведнага пасведчання. 

Студэнты бюджэтнай формы навучання, якія выязджаюць на практыку 

за межы г. Мінска, маюць права на аплату ва ўстаноўленым парадку 

праязных і сутачных. Месца пражывання студэнтам не прадастаўляецца. 

Практыка не можа быць адкладзена, а таксама завершана раней 

вызначанага тэрміну. 

 

Практыкант абавязаны: 

− удзельнічаць у курсавых сходах па арганізацыйна-метадычных 

пытаннях практыкі; 

− прытрымлівацца правіл унутранага працоўнага распарадку  

арганізацыі; 
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− выконваць распараджэнні прадпрыемстваў,  устаноў, арганізацый і 

непасрэдна кіраўніка практыкі, звязаныя з выкананнем праграмы 

практыкі; 

− своечасова аформіць і прадставіць справаздачную дакументацыю па 

практыцы кіраўніку ад кафедры. 

 

Практыкант падчас працы ў рэдакцыі: 

 піша аўтарскія матэрыялы ( за сваім подпісам або  пад псеўданімам); 

 рэдагуе і рыхтуе да апублікавання  матэрыялы пазаштатных аўтараў; 

 знаёміцца са структурай і асаблівасцямі арганізацыі працы сродку 

масавай інфармацыі (выдавецтва), яго ўнутраных службаў (аддзелаў, 

сакратарыята, дырэкцыі і г.д.); 

 вывучае вопыт працы выдавецтва (сродку масавай інфармацыі),  

практыку ўзаемадзеяння з аўтарскім актывам; 

 знаёміцца з творчасцю найбольш вопытных супрацоўнікаў, пытаецца 

распазнаць сакрэты іх майстэрства; 

 знаёміцца з арганізацыяй бягучага і перспектыўнага планавання працы 

арганізацыі; 

 удзельнічае ў падрыхтоўцы матэрыялаў да друку; 

 прысутнічае на планёрках; прымае ўдзел у масавай працы 

прадпрыемства; 

 вывучае эканамічныя аспекты  функцыянавання і менеджменту сродку 

масавай інфармацыі (выдавецтва); 

 выконвае іншыя віды працы, прадугледжаныя  праграмай практыкі; 

 прытрымліваецца  правіла ўнутранага працоўнага распарадку 

арганізацыі і патрабаванняў заканадаўства ў галіне аховы працы. 

 

Патрабаванні па складанні справаздачы 

 

На працягу апошняга тыдня практыкі студэнт складае пісьмовую 

справаздачу аб выкананні праграмы практыкі, запаўняе дзённік практыкі. 

Пасля заканчэння практыкі студэнт абавязаны на працягу сямі 

каляндарных дзён прадставіць кіраўніку практыкі ад факультэта: 

 справаздачу аб практыцы; 

 запоўнены дзённік практыкі; 

 творчую характарыстыку (водгук аб працы студэнта), падпісаную 

кіраўніком па месцы праходжання практыкі (галоўным рэдактарам) і 

завераную пячаткай  арганізацыі; 
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 апублікаваныя  і падрыхтаваныя да друку аўтарскія творчыя працы 

(публікацыі, фатаграфіі, макеты, рукапісы, канцэпцыі, планы, 

адрэдагаваныя тэксты) і іншыя матэрыялы, якія характарызуюць 

выкананне праграмы практыкі. 

У справаздачу аб праходжанні практыкі ўваходзіць апісанне выкананай 

працы. У ім неабходна адлюстраваць усё, чым займаўся студэнт у рэдакцыі. 

Акрамя кароткай характарыстыкі рэдакцыі (выдавецтва, газеты), дзе 

праходзіла практыка, справаздача ўключае  журналісцкі  (па форме) расповяд  

аб уражаннях практыканта, аб тым, што яму ўдалося  даведацца, зрабіць, з 

якімі цяжкасцямі  ён сутыкнуўся. Справаздача павінна быць глыбокай, 

павінна ўтрымліваць  падрабязны аналіз практыкі, разбор  асаблівых эпізодаў  

асабістай працы, развагі аб творчых знаходках і праліках, заўвагах  і 

пажаданнях па арганізацыі практыкі. 

Матэрыял у справаздачы прадстаўляецца ў наступнай паслядоўнасці: 

тытульны ліст,  змест справаздачы, справаздача аб выкананні  праграмы па 

асобных раздзелах і дадаткаў. Выклад матэрыялаў у справаздачы павінен 

быць паслядоўным, лаканічным, лагічна звязаным. На апошняй старонцы  

студэнт ставіць свой подпіс і дату заканчэння працы над справаздачай. 

Апошняя старонка асноўнага тэксту замацоўваецца пячаткай  арганізацыі – 

месца праходжання  практыкі і подпісам непасрэднага кіраўніка  практыкі ад 

арганізацыі з абавязковым пісьмовым указаннем аб азнаямленні са зместам 

справаздачы, даты азнаямлення. Да справаздачы прыкладваецца рэцэнзія 

выкладчыка-кіраўніка практыкі ад кафедры. 

Найменне арганізацыі, рэквізіты якой  указаны ў справаздачы студэнта, 

павінны адпавядаць даным загада рэктара ўніверсітэта аб накіраванні на 

практыку. 

Справаздача складаецца на паперы памерам А4, палі – усе па 2 см., 

шрыфт Times New Roman, памер шрыфту (кегль) – 14, абзацны водступ – 

1,25 см, міжрадковы інтэрвал – адзінарны (1,0), выраўніванне – па шырыне, 

пераносы – аўтаматычныя. Аб’ём справаздачы павінен складаць не менш за 

3-5 старонак. 

Справаздача павінна быць складзена граматна і акуратна аформлена. 

Справаздача, старонкі якой  дрэнна замацаваны,  у якой адсутнічае  пячатка 

або подпіс кіраўніка практыкі ад арганізацыі, да абароны не дапускаецца. 

Пры наяўнасці  арфаграфічных, пунктуацыйных памылак справаздача 

вяртаецца на дапрацоўку з адпаведным зніжэннем адзнакі 

Справаздачы захоўваюцца на кафедры адзін год у адпаведнасці з 

наменклатурай спраў. 
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Парадак вядзення , афармлення і выкарыстання дзённіка 

 

Старонка № 1 дзённіка афармляецца ва ўніверсітэце  да выхаду 

студэнта на  практыку. Студэнт заносіць поўную інфармацыю ў адпаведнасці 

з  указанымі графамі. 

Па заканчэнні перыяду практыкі студэнт падае дзённік на подпіс 

кіраўніку практыкі ад прадпрыемства, арганізацыі (у адпаведнай графе) і 

звяртаецца за  прастаўленнем пячаткі. 

Каляндарны план праходжання практыкі студэнт складае згодна з 

праграмай практыкі і ўзгадняе яго з кіраўніком практыкі ад арганізацыі. 

Да пачатку практыкі кіраўніком практыкі ад кафедры ўносяцца 

індывідуальныя заданні для студэнта. 

Раздзел “Кароткае апісанне выкананай працы” сістэматычна 

запаўняецца  студэнтам на працягу ўсяго перыяду практыкі. 

Раздзел “Водгук аб працы студэнта” (выкананне праграмы, авалоданне 

пярвічнымі навыкамі, адносіны да працы, працоўная дысцыпліна, ацэнка 

работы студэнта, яго моцных і слабых бакоў, тэарэтычнай падрыхтоўкі, 

здольнасцей, прафесійных якасцей). Выдзяляюцца найбольш цікавыя 

матэрыялы. Выказваюцца заўвагі і пажаданні адносна самастойнай працы 

над развіццём тых ці іншых  прафесійных якасцей. 

Раздзел “Водгук  аб працы студэнта” можа не выконвацца ў выпадку 

прадастаўлення студэнтам творчай характарыстыкі, якая павінна быць 

аформлена на фірменным бланку за подпісам кіраўніка арганізацыі (яго 

намесніка). 

 

Творчыя працы, падрыхтаваныя студэнтам падчас практыкі, 

прадстаўляюцца кіраўніку практыкі ад кафедры ў форме творчага партфоліа і 

з’яўляюцца неад’емнай часткай справаздачы  аб практыцы. Друкаваныя 

матэрыялы павінны быць выразаны з газет (часопісаў) або адксеракапіраваны 

і ўкладзены ў папку. Пры неабходнасці яны могуць быць завераны пячаткай 

рэдакцыі і подпісам кіраўніка. Калі матэрыялы апублікаваны пад 

псеўданімам, гэта павінна быць указана ў справаздачы. Усе публікацыі 

павінны сведчыць аб творчым пошуку студэнта, а не аб фармальным 

выкананні адпаведных патрабаванняў праграмы. 

Прадстаўленыя матэрыялы павінны быць датаваны днямі, якія 

ўваходзяць у прамежак часу, адведзены на праходжанне практыкі. 

Дазваляецца прыкладваць матэрыялы, якія былі падрыхтаваны студэнтам, 

але не апублікаваны, або будуць апублікаваны пазней. 
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Да справаздачы таксама могуць быць прыкладзены макеты газетных і 

часопісных палос,  выкананых практыкантам, падборкі пісем, адрэдагаваныя  

аўтарскія  публікацыі і іншыя матэрыялы, калі такія ёсць. 

Эфірныя матэрыялы могуць прадастаўляцца на электронных носьбітах. 

Іх копіі, завераныя  кіраўніком практыкі ад арганізацыі – у друкаваным 

выглядзе ў форме тэкстаў, сцэнарыяў, мікрафонных папак. Падрыхтаваныя, 

але не апублікаваныя  па аб’ектыўных прычынах матэрыялы завяраюцца ў 

рэдакцыі, прыкладваюцца да справаздачы і прымаюцца ў індывідуальным 

парадку. У выпадку, калі колькасць матэрыялаў, здадзеных са справаздачай, 

не адпавядае ўказаным у праграме,  гэта вядзе да зніжэння адзнакі за 

практыку. 

 

Падвядзенне вынікаў практыкі. Крытэрыі ацэнкі 

 

Бягучая атэстацыя  па выніках практыкі праводзіцца на працягу  

першых двух тыдняў пасля заканчэння практыкі на пасяджэннях круглага 

стала з удзелам  выкладчыкаў факультэта журналістыкі, журналістаў, 

студэнтаў. Арганізуецца абмеркаванне практыкі. Акцэнтуецца ўвага  на 

актуальнасці тэм, асаблівасцях іх распрацоўкі, а таксама праблемах, якія  

ўзнікаюць пры праходжанні практыкі. Выкладчык аналізуе вынікі папярэдніх 

практык  студэнта, каб прасачыць дынаміку прафесійнага росту. 

На погляд кіраўніка практыкі ад кафедры практыка можа быць  

разгледжана ў парадку  індывідуальных гутарак. Пасля разбору практыкі  ў 

групах праводзяцца пасяджэнні кафедр, на якіх падводзяцца вынікі. 

Арганізуюцца выставы лепшых работ студэнтаў. Вызначаюцца лепшыя 

матэрыялы. 

Атэстацыя практыкі праходзіць у форме дыферэнцыраванага заліку. 

Умовай атэстацыі з’яўляецца наяўнасць у студэнта абавязковай 

справаздачнай дакументацыі і апублікаваных аўтарскіх матэрыялаў.  

Практыка ацэньваецца па дзесяцібальнай сістэме (ад 4 да 10 балаў) і 

ўлічваецца пры падвядзенні вынікаў агульнай паспяховасці. Асноўнымі 

крытэрыямі ацэнкі з’яўляюцца творчая характарыстыка, выкананне 

абавязковага мінімуму заданняў, афармленне папкі з дакументамі пасля 

праходжання практыкі (правільнасць напісання справаздачы і інш.), 

прафесійны і літаратурны ўзровень напісаных аўтарскіх матэрыялаў. 

 

Ацэнка публікацыі ўключае: 

− актуальнасць тэмы – 25 %; 

− глыбіня даследавання праблемы – 25 %; 
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− жанравая форма – 15 %; 

− граматнасць і стыль выкладу – 15 %; 

− арыгінальнасць загалоўка – 10 %; 

− крыніца апублікавання – 5 %; 

− наяўнасць каментарыю і зваротнай сувязі з аўдыторыяй – 5 %. 

 

 

 

Методыка фарміравання выніковай адзнакі дыферэнцыраванага заліку па 

практыцы 

 

 “Залічана”, 10 балаў – (дзесяць)  

 выкананне ўсіх патрабаванняў праграмы па віду практыкі; 

 выкананне патрабаванняў па максімальнай колькасці апублікаваных  

журналісцкіх матэрыялаў у адпаведнасці з праграмай практыкі; 

 выкананне патрабаванняў праграмы практыкі па колькасці  

падрыхтаваных, але не апублікаваных журналісцкіх матэрыялаў; 

 выкананне патрабаванняў праграмы практыкі па жанравай палітры 

матэрыялаў; 

 наяўнасць адрэдагаванага тэксту; 

 станоўчая характарыстыка кіраўніка ад арганізацыі; 

 прадстаўленне справаздачных дакументаў у тэрмін; 

 наяўнасць усіх неабходных завяральных подпісаў на справаздачных 

дакументах. 

 

 “Залічана”, 9 балаў – (дзевяць) 

 выкананне ўсіх патрабаванняў праграмы па віду практыкі; 

 выкананне патрабаванняў па колькасці апублікаваных журналісцкіх 

матэрыялаў у адпаведнасці з праграмай практыкі; 

 выкананне патрабаванняў праграмы практыкі па максімальнай 

колькасці падрыхтаваных, але не апублікаваных журналісцкіх 

матэрыялаў; 

 выкананне патрабаванняў праграмы практыкі па жанравай палітры 

матэрыялаў; 

 наяўнасць адрэдагаванага тэксту; 

 станоўчая характарыстыка кіраўніка практыкі ад арганізацыі; 

 прадстаўленне справаздачных дакументаў у тэрмін; 

 наяўнасць усіх неабходных подпісаў на справаздачных дакументах. 
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 “Залічана”, 8 балаў – (восем)  

 выкананне патрабаванняў праграмы па віду практыкі; 

 выкананне патрабаванняў па мінімальнай колькасці апублікаваных 

журналісцкіх матэрыялаў у адпаведнасці з праграмай практыкі; 

 выкананне патрабаванняў праграмы практыкі  па мінімальнай 

колькасці падрыхтаваных, але не апублікаваных  журналісцкіх 

матэрыялаў; 

 не выкананне патрабаванняў праграмы практыкі па жанравай палітры 

матэрыялаў; 

 наяўнасць адрэдагаванага тэксту; 

 станоўчая характарыстыка кіраўніка практыкі ад арганізацыі; 

 прадстаўленне справаздачных дакументаў у тэрмін; 

 наяўнасць усіх неабходных завяральных подпісаў на справаздачных 

дакументах. 

 

“Залічана”, 7 балаў – (сем)  

 выкананне патрабаванняў праграмы па віду практыкі; 

 выкананне патрабавання па мінімальнай колькасці апублікаваных, 

падрыхтаваных, але не апублікаваных журналісцкіх матэрыялаў у 

адпаведнасці з праграмай практыкі; 

 не выкананне патрабаванняў праграмы практыкі па жанравай палітры  

матэрыялаў; 

 адсутнасць адрэдагаванага тэксту; 

 станоўчая характарыстыка кіраўніка практыкі ад арганізацыі; 

 прадстаўленне справаздачных дакументаў у тэрмін; 

 наяўнасць усіх неабходных завяральных подпісаў на справаздачных 

дакументах. 

 

“Залічана”, 6 балаў – (шэсць) 

 не выкананне патрабаванняў праграмы па віду практыкі; 

 не выкананне патрабаванняў па мінімальнай колькасці апублікаваных, 

падрыхтаваных, але не  апублікаваных журналісцкіх матэрыялаў у 

адпаведнасці з праграмай практыкі; 

 не выкананне патрабаванняў праграмы практыкі па жанравай палітры 

матэрыялаў; 

 адсутнасць адрэдагаванага тэксту; 

 станоўчая характарыстыка кіраўніка практыкі ад арганізацыі; 

 парушэнне тэрмінаў прадстаўлення справаздачных дакументаў; 
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 наяўнасць усіх неабходных подпісаў на справаздачных дакументах; 

 адсутнасць завяральных надпісаў на справаздачных дакументах. 

 

“Залічана”, 5 балаў – (пяць) 

 

 не выкананне патрабаванняў па мінімальнай колькасці апублікаваных, 

падрыхтаваных, але не апублікаваных журналісцкіх матэрыялаў у 

адпаведнасці з праграмай практыкі; 

 адсутнасць адрэдагаванага тэксту; 

 адмоўная характарыстыка кіраўніка практыкі ад арганізацыі; 

 парушэнне тэрмінаў прадстаўлення справаздачных дакументаў; 

 адсутнасць завяральных подпісаў на справаздачных дакументах. 

 

 “Залічана”, 4 балы – (чатыры) 

 не выкананне патрабаванняў па віду практыкі; 

 не выкананне патрабаванняў па мінімальнай колькасці падрыхтаваных 

журналісцкіх матэрыялаў у адпаведнасці з праграмай практыкі; 

 не выкананне патрабаванняў праграмы па жанравай палітры 

матэрыялаў; 

 адсутнасць адрэдагаванага тэксту; 

 адмоўная характарыстыка (адсутнасць характарыстыкі) кіраўніка 

практыкі ад арганізацыі; 

 парушэнне тэрмінаў прадстаўлення справаздачных дакументаў; 

 адсутнасць завяральных подпісаў на справаздачных дакументах. 

 

 “Не залічана”, 3 балы – (тры), не залічана; 2 балы – (два), не залічана; 1 

бал – (адзін) , не залічана: 

 адсутнасць ўважлівай прычыны не з’яўлення на практыку; 

 парушэнне тэрмінаў прадстаўлення справаздачных дакументаў; 

 адсутнасць справаздачных дакументаў; 

 адсутнасць публікацый; 

 не з’яўленне на залік. 

 

Атрыманне адмоўнай адзнакі мае такія наступствы, як і 

нездавальняючая адзнака па адной з тэарэтычных дысцыплін вучэбнага 

плана. 

Студэнты, якія не выканалі праграму па уважлівай прычыне 

(пацверджанай дакументальна), атрымалі адмоўны водгук кіраўніка практыкі 
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ад арганізацыі, нездавальняючую адзнаку пры здачы дыферэнцыраванага 

заліку кіраўніку практыкі ад кафедры, накіроўваюцца на практыку зноў у 

вольны ад вучобы час, але не больш за адзін раз. Студэнты, якія не выканалі 

праграму практыкі без уважлівай прычыны або атрымалі адмоўную адзнаку, 

могуць быць адлічаны з універсітэта як студэнты, якія  маюць акадэмічную 

запазычанасць. Студэнты, якія не выканалі праграму пераддыпломнай 

практыкі без уважлівай прычыны або атрымалі адмоўную адзнаку, 

адлічваюцца з універсітэта як студэнты, якія  маюць акадэмічную 

запазычанасць, і маюць права быць зноў залічанымі ў лік студэнтаў на 

наступны навучальны год. 

 

Кожнаму студэнту неабходна весці творчае дасье (партфоліа), якое 

трэба пастаянна  папаўняць новымі матэрыяламі, апублікаванымі ў СМІ (за 

ўвесь перыяд навучання). Пасля заканчэння навучання ва ўніверсітэце 

творчае дасье прадстаўляецца ў дзяржаўную экзаменацыйную камісію. 

Вынікі практыкі падводзяцца на дзяржаўным экзамене, падчас якога 

праходзіць абарона творчага дасье. 

Творчае дасье (партфоліа) студэнта ўключае: 

1. Вольную справаздачу  аб праходжанні практыкі. 

2. Падборку матэрыялаў, апублікаваных студэнтам на працягу ўсяго 

перыяду навучання. 

На дзяржаўным экзамене камісія выносіць выніковую адзнаку па 

выніках праходжання практыкі студэнта. 
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ДАДАТКІ
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ПАМЯТКА ДЛЯ ВЫДАВЕЦТВА/РЭДАКЦЫІ 

Студэнт-практыкант абавязаны: 

 падрыхтаваць для СМІ некалькі сваіх матэрыялаў (па заданні 

рэдакцыі або па ўласнай ініцыятыве), трымаючы пры гэтым адказнасць за 

дакладнасць і змест выкладзеных у тэксце фактаў (ІІ курс); 

 выконваць патрабаванні, якія прад’яўляюцца да яго ў 

выдавецтве/рэдакцыі, адносна рэжыму рабочага дня, захоўвання правіл 

унутранага распарадку, аховы працы і тэхнікі бяспекі. 

Для студэнта важна атрымаць уяўленне пра : 

 выдавецтва/рэдакцыю і яго задачы; 

 структуру і асаблівасці арганізацыі работы выдавецтва (штатны 

расклад, аддзелы, рэдакцыі, маркетынгавыя і інш. службы); 

 тэхніку і тэхналогію афармлення і выпуску выдання; 

 чытацкую аўдыторыю; 

 падбор аўтараў. 

У перыяд практыкі студэнт, зыходзячы з магчымасцей і патрэб 

установы, можа быць задзейнічаны: 

 як супрацоўнік выдавецтва/рэдакцыі (карэктар, рэдактар, 

карэспандэнт); 

 у рабоце са скаргамі, пісьмамі аўтараў і чытачоў, арганізацыі і 

рэдагаванні матэрыялаў пазаштатных аўтараў (СМІ); 

 у якасці дзяжурнага па выдавецтве; 

 у арганізацыйна-масавай рабоце рэдакцыі. 

Пасля заканчэння практыкі неабходна заверыць апублікаваныя або 

падрыхтаваныя студэнтам матэрыялы і выдаць яму характарыстыку з 

выстаўленнем адзнакі. 

__________________________________________________________ 

*Пры зацікаўленасці ў прыняцці на практыку канкрэтнага студэнта 

афармляецца запыт па ўзоры: 

АФІЦЫЙНЫ БЛАНК АРГАНІЗАЦЫІ 

Дэкану  

факультэта журналістыкі 

дата  

Выходны № ____  

 

Просім накіраваць у арганізацыю для праходжання практыкі ў тэрмін з 

___ па ______________ 20__ г. студэнта(ку) ___ курса факультэта 

журналістыкі БДУ спецыяльнасці “Літаратурная работа (рэдагаванне)” 

Прозвішча, Імя, Імя па бацьку. 

Гарантуем прадастаўленне месца для праходжання практыкі, стварэнне 

неабходных умоў для выканання яе праграмы і кваліфікаванае кіраўніцтва. 

Кіраўнік Пячатка 
Подпіс / Расшыфроўка 

подпісу 
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ФОРМ А ЗАПРОСА ОРГ АНИЗАЦИИ О СОГ ЛАСИИ 

ПРИНЯТЬ СТУД ЕНТА НА ПРАКТИКУ  

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫ Й БЛАНК ОРГ АНИЗАЦИИ  

 

Декану 

Факультета журналистики 

БГУ 

Дата 

Исходящий № ____  

 

 

Просим направить в ОРГАНИЗАЦИЮ для прохождения практики в 

срок с ___ по ____ __________ 20__ г. студента(ку) ___ курса факультета 

журналистики БГУ специальности «Журналистика (печатные СМИ)» 

Фамилия, Имя, Отчество. 

Гарантируем предоставление места для прохождения практики, 

создание необходимых условий для выполнения ее программы и 

квалифицированное руководство. 

 

 

Руководитель Печать 
Подпись /Расшифровка 

подписи 
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ПАМЯТКА СТУДЭНТУ 

Студэнт абавязаны : 

1. Да пачатку практыкі атрымаць у кіраўніка практыкі па спецыяльнасці: 

 індывідуальнае заданне ў адпаведнасці з праграмай практыкі ; 

 накіраванне на практыку ; 

 дзённік практыкі студэнта ; 

 дамову на правядзенне практыкі ; 

 камандзіровачнае пасведчанне (студэнтам, якія навучаюцца за кошт 

сродкаў рэспубліканскага бюджэту, пры праходжанні практыкі за 

межамі г. Мінска). 

2. Прыбыць ва ўстаноўленыя тэрміны на месца праходжання практыкі, 

зрабіць адпаведную адзнаку ў дзённіку практыкі студэнта. 

3. Пад кантролем непасрэднага кіраўніка практыкі ад арганізацыі 

выконваць праграму практыкі (індывідуальнае заданне). 

4. На працягу апошняга тыдня практыкі скласці пісьмовую справаздачу 

аб выкананні праграмы практыкі (індывідуальнага задання). Справаздача 

павінна быць падпісана студэнтам, непасрэдным кіраўніком практыкі ад 

арганізацыі і зацверджана кіраўніком арганізацыі або яго намеснікам. 

5. Па заканчэнні практыкі атрымаць пісьмовы водгук (характарыстыку) 

аб праходжанні практыкі ад непасрэднага кіраўніка практыкі ад арганізацыі, 

запоўніць адпаведныя раздзелы дзённіка практыкі студэнта, зрабіць у 

дзённіку адзнаку аб выбыцці з месца практыкі. 

6. Прыбыць на факультэт у першы дзень заняткаў. 

7. На працягу тыдня пасля заканчэння практыкі прадставіць кіраўніку 

практыкі ад факультэта справаздачу, дзённік практыкі студэнта, 

характарыстыку кіраўніка ад прадпрыемства, матэрыялы практыкі. 

Назва арганізацыі, рэквізіты якой пазначаны ў справаздачы студэнта, 

павінна адпавядаць даным загада рэктара ўніверсітэта аб накіраванні на 

практыку. 

Студэнт, які не выканаў праграму практыкі, атрымаў адмоўны водгук 

кіраўніка практыкі ад арганізацыі, нездавальняючую адзнаку пры здачы 

дыферэнцыраванага заліку кіраўніку практыкі ад кафедры, паўторна 

накіроўваецца на практыку ў вольны ад навучання час. Пры гэтым 

працягласць практыкі павялічваецца ўдвая. 
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ПЛАН-СХЕМА СПРАВАЗДАЧЫ ПА ПРАКТЫЦЫ 

Пасля заканчэння практыкі студэнт складае справаздачу, у якой 

павінны быць асветлены наступныя пытанні: 

 месца і час праходжання практыкі (назва выдавецтва/рэдакцыі, 

месцазнаходжанне, звесткі пра заснавальніка, прозвішча кіраўніка);  

 у якім аддзеле/рэдакцыі працаваў практыкант і ў якасці каго; 

 кароткі аналіз дзейнасці прадпрыемства (статус выдавецтва, 

характарыстыка статута, функцыянальных абавязкаў супрацоўнікаў, 

асаблівасці працы, звесткі пра распаўсюджвальнікаў, пастаўшчыкоў 

неабходных матэрыялаў (паперы, фарбаў); гісторыю 

выдавецтва/СМІ); 

 як выконвалася індывідуальнае заданне; 

 чые рукапісы былі адрэдагаваны, вычатаны, прарэцэнзаваны, іх 

тэматыка; 

 у якіх арганізацыйна-масавых мерапрыемствах удзельнічаў 

(сустрэчы з аўтарамі, літаратурныя рэйды, “круглыя сталы” і інш.); 

 супрацоўніцтва з членамі калектыву, кіраўніком ад прадпрыемства 

(праблемы, дадзеныя парады, канкрэтныя віды дапамогі, якія 

аказвалі супрацоўнікі выдавецтва); 

 цяжкасці, якія сустрэліся падчас праходжання практыкі; 

 як выкананы план і праграма практыкі (адзначыць, што не выканана 

і чаму); 

 прапановы па ўдасканаленні правядзення практыкі. 

  

Уся справаздачная дакументацыя прадастаўляецца ў папцы-

хуткасшывальніку. Тытульны ліст справаздачы афармляецца па стандарце, 

прынятым на факультэце. 
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УЗОР ТЫТУЛЬНАГА ЛІСТА СПРАВАЗДАЧЫ ПА ПРАКТЫЦЫ 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

Факультэт журналістыкі 

 

 

 

Кафедра стылістыкі 

і літаратурнага рэдагавання 

 

 

 

 

 

Справаздача 

аб праходжанні (вучэбнай, вытворчай, пераддыпломнай) практыкі 

 

 

 

 

 

Студэнта (кі) ___ курса___групы 

Спецыяльнасці “Літаратурная работа 

рэдагаванне )” 

Прозвішча Імя Імя па бацьку 

 

 

Кіраўнік: 

Пасада, званне, Прозвішча Імя Імя па бацьку 

 

 

 

 

 

 

Мінск 
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2018 

ПАМЯТКА СТУДЭНТАМ, ЯКІЯ ВЫЯЗДЖАЮЦЬ НА ПРАКТЫКУ З 

АПЛАТАЙ ПРАЕЗДУ І СУТАЧНЫХ 

Аплата праезду і сутачных ажыццяўляецца толькі студэнтам дзённай 

бюджэтнай формы навучання, якія выязджаюць на практыку за межы 

г. Мінска. Выдаткі на харчаванне і пражыванне студэнтам не пакрываюцца. 

1. Парадак аплаты праезду. 

Падставай для аплаты праезду з'яўляюцца праязныя дакументы 

(білеты), датаваныя першай і апошняй датай практыкі, названай у 

накіраванні. 

Праезд студэнтаў да месца праходжання практыкі аплачваецца пры 

адпраўленні толькі з Мінска: па чыгунцы на цягніку (агульны вагон, 

плацкарт) на адлегласць у адзін бок больш за 150 км, альбо на міжгароднім 

аўтобусе на адлегласць у адзін бок больш за 50 км. Праезд у транспарце 

прыгарадных і гарадскіх зносін, роўна як і з іншых гарадоў аплачваецца 

студэнтамі за ўласны кошт. 

2. Парадак аплаты сутачных. 

Сутачныя выплачваюцца толькі за перыяд фактычнага знаходжання на 

практыцы на падставе камандзіровачнага пасведчання і даведкі 

ўстаноўленага ўзору** з арганізацыі, якая пацвярджае, што падчас практыкі 

студэнт не працаваў на аплачваемай пасадзе. 

Камандзіровачнае пасведчанне рэгіструецца, падпісваецца і выдаецца 

выкладчыкам, адказным за практыку па спецыяльнасці, разам з накіраваннем 

на практыку. 

У дзень выезду з Мінска студэнт павінен у ім самастойна праставіць 

дату адпраўлення: радок «Адбыў з Мінска « __ » _____ 20__ г. » . 

У першы дзень прыбыцця ў рэдакцыю і ў апошні дзень практыкі 

неабходна адзначыць даты прыбыцця і адбыцця (запоўніць адпаведна радкі з 

“Прыбыў у ___ « _ » _____ 20__ г.»” . І “Выбыў з___ « _ » ____ 20__ г.”), іх 

трэба заверыць подпісам адказнай асобы і пячаткай рэдакцыі. 

Па прыбыцці ў Мінск студэнт павінен адзначыць дату («”Прыбыў у 

Мінск « __ » _____ 20__ г.”), падпісаць камандзіроўку ў выкладчыка, 

адказнага за практыку па спецыяльнасці, і адзначыць (паставіць пячатку) у 

аддзеле па працы з дакументамі БДУ (вул. Бабруйская, 7, каб. 100). 

У камандзіровачным пасведчанні неабходна пазначыць серыю і нумар 

пашпарта 

 

На працягу двух тыдняў пасля пачатку заняткаў студэнт прадастаўляе 

праязныя дакументы, запоўненую справаздачу і даведку з месца практыкі 

бухгалтару сектара матэрыяльнага забеспячэння навучэнцаў бухгалтэрыі 
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БДУ (вул. Бабруйская, 9, каб. 305, тэл. (017) 209-51-31.), пасля чаго 

атрымлівае канчатковы разлік. 

УЗОР ДАВЕДКІ З РЭДАКЦЫІ 

«Назва арганізацыі» * 

ДАВЕДКА 

№ ____. Ад______________ 

Сапраўдная выдадзена 

__________________________________________ у тым, што на час 

праходжання практыкі з _________ па ___________ 20__г . ён / яна не 

быў(ла) залічаны(а) на пасаду з атрыманнем заробку. 

Даведка выдадзена для прадастаўлення ў бухгалтэрыю БДУ. 

Кіраўнік     Подпіс    І. ІпБ. Прозвішча 

М. П. * 

Галоўны бухгалтар  Подпіс    І. ІпБ. Прозвішча 

_________________________________________________________________ 

* Рэквізіты на пячатцы павінны супадаць з рэквізітамі месца 

праходжання практыкі. У тым выпадку, калі ў рэдакцыі няма сваёй пячаткі, 

на даведцы ставіцца пячатка ўпаўнаважанай арганізацыі. У гэтым выпадку ў 

тэксце даведкі робіцца адпаведная пазнака. 

Даведкі з іншай фармулёўкай, без нумара і даты выдачы, а таксама не 

завераныя пячаткай і подпісам, да аплаты не прымаюцца. 

БАЗЫ ПРАКТЫКІ 

Базы практыкі павінны задавальняць наступным патрабаванням: 

 адпавядаць спецыяльнасці (напрамку спецыяльнасці, спецыялізацыі) 

і віду практыкі; 

 мець неабходныя віды дзейнасці, прадугледжаныя праграмай 

практыкі; 

 мець кваліфікаваныя кадры для кіраўніцтва практыкай студэнтаў; 

 прадастаўляць магчымасць студэнтам збіраць матэрыялы для 

курсавой або дыпломнай працы; 

 прадастаўляць магчымасць выкарыстоўваць сучаснае абсталяванне з 

прымяненнем прагрэсіўных і альтэрнатыўных методык; 

 месцазнаходжанне, пераважна горад Мінск. 
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ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ОТЧЕТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ, 

ВЫЕЗЖАЮЩИХ НА ПРАКТИКУ ЗА ПРЕДЕЛЫ Г. МИНСКА 

  

УТВЕРЖДАЮ  

_____________________________

___________________________ 

(должность) 

 

 

______________ № _________ 

 

 

 

(Подпись) 

 

(ФИО) 

   
  

____________20___ 

О Т Ч Е Т 

об итогах задания студента/магистранта/аспиранта в рамках образовательного 

процесса при направлении в другие организации  

___________________________________________________________ 

(Ф.И.О., студент/магистрант/аспирант) 

направляемого согласно приказу № _________ от «________» _______ 20___ г. 

 

(город) 

выбыл « _____»  _________20 __ г     прибыл   « ________» _________ 20 __ г. 

 

В ходе состоявшегося выполнения задания  ______________________________ 

                         (отражается выполнение задания) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

   

(дата)  (подпись 

студента/магистранта/аспиранта) 

Предложения по результатам задания 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

   

(дата)  (подпись руководителя 

подразделения) 
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

(Приложение № 6 

К Положению о  практике студентов  

первой и второй ступеней высшего образования,  

обучающихся  в учреждениях образования комплекса БГУ) 

 

 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

Белорусский государственный университет 

 

Дневник 

практики студента 

(I ступень высшего образования) 

 

 

Фамилия __________________________________________ 

 

Имя  __________________________________________ 

 

Отчество __________________________________________ 

 

 

Факультет__________________________________________ 

 

 

Специальность______________________________________ 

 

Направление 

специальности______________________________________ 

 

Специализация______________________________________ 

 

 

 

 

Минск, 20_______ 
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 Практика является обязательным компонентом высшего образования. 

Продолжительность и содержание практики регламентируются программой практики. 

 Практика подразделяется на учебную и производственную. Производственная 

практика включает практику по специальности и преддипломную. 

 Основанием для прохождения практики является приказ ректора. 

Памятка студенту 

 Студент обязан: 

1. До начала практики получить у руководителя практики от кафедры: 

дневник практики; 

индивидуальное задание в соответствии с программой практики; 

направление на практику; 

договор на проведение практики; 

командировочное удостоверение (студентам, обучающимся за счет средств 

республиканского бюджета, при прохождении практики за пределами г. Минска). 

2. Прибыть в установленные сроки на место прохождения практики, подтвердив прибытие 

подписью руководителя организации или начальника кадровой службы, заверив гербовой 

печатью.  

3. Под контролем непосредственного руководителя практики от организации выполнять 

программу практики (индивидуальное задание), отражая ход выполнения работы в 

разделе «Краткое описание выполненной работы» дневника практики. 

4. В течение последней недели практики составить письменный отчет о выполнении 

программы практики (индивидуального задания). Отчет должен быть подписан 

студентом, непосредственным руководителем практики от организации и утвержден 

руководителем организации или его заместителем. 

5. По окончании практики получить письменный отзыв в дневник от непосредственного 

руководителя практики от организации о прохождении практики. 

6. Подтвердить выбытие с места практики соответствующей отметкой в дневнике. 

7. Сдать дифференцированный зачет по практике, предоставив руководителю практики от 

кафедры заполненный дневник и другую отчетную документацию.  

8. Дневник сдать на кафедру. 

 Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв 

руководителя практики от организации, неудовлетворительную отметку при сдаче 

дифференцированного зачета руководителю практики от кафедры, повторно направляется 

на практику в свободное от обучения время. 

 Дневник выдается перед выходом на первую практику и используется при 

прохождении всех последующих практик до окончания обучения. 
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Учебная практика 

 

Календарные сроки практики 

 

Начало         «____»____________ 20____ 

 

Окончание            «____»____________ 20____ 

 

Название организации 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Руководители практики 

 

От кафедры 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Должность, ученое звание, ученая степень _________________________ 

____________________________________________________________ 

От организации 

Фамилия, имя, отчество________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Прибыл в организацию 

Руководитель организации 

или начальник кадровой службы _______________________________ 

                                                                                                                    (должность, 

подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____        

                                         М.П. 

 

Выбыл из организации 

Руководитель организации 

или начальник кадровой службы _______________________________ 

                                                                                                                          (должность, 

подпись, Ф.И.О.)  

«____»__________ 20____ 
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                                             М.П. 



43 
 

Индивидуальное задание 

(выдается руководителем практики от кафедры 

в соответствии с программой практики) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

                                                                                       (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

«____»__________ 20____  

 

 

Краткое описание выполненной работы 

 

Дата  Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Непосредственный руководитель 

практики от организации _____________________________________ 

____________________________________________________________ 

                                                                                             (должность, подпись, Ф.И.О.) 
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Отзыв о работе студента 

(выполнение программы практики, овладение первичными навыками, 

отношение к работе, трудовая дисциплина и пр.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Непосредственный   

руководитель практики                                        

от организации_______________________________________________ 

                                                   (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____  

                                   М.П. 

 

Дифференцированный  

зачет по практике                                            Отметка___________________ 

Руководитель практики  

от кафедры_______________________________________________________ 

                                                    (подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____  
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Производственная практика 

 

Календарные сроки практики 

 

Начало         «____»____________ 20____ 

 

Окончание            «____»____________ 20____ 

 

Название организации 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Руководители практики 

 

От кафедры 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Должность, ученое звание, ученая степень _________________________ 

____________________________________________________________ 

 

От организации 

Фамилия, имя, отчество________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Прибыл в организацию 

Руководитель организации 

или начальник кадровой службы _______________________________ 

                                                                                                                    

(должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____        

                                         М.П. 

 

Выбыл из организации 

Руководитель организации 

или начальник кадровой службы _______________________________ 

                                                                                                                          

(должность, подпись, Ф.И.О.)  

«____»__________ 20____ 

                                             М.П. 
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Индивидуальное задание 

(выдается руководителем практики от кафедры 

в соответствии с программой практики) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                                                       (должность, подпись, 

Ф.И.О.) 

 

«____»__________ 20____  

 

 

Краткое описание выполненной работы 

 

Дата  Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Непосредственный руководитель 

практики от организации _____________________________________ 

____________________________________________________________ 

                                                                      (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

Лекции, консультации, семинары 

и экскурсии во время практики 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Отзыв о работе студента 

(выполнение программы практики, овладение первичными навыками, 

отношение к работе, трудовая дисциплина и пр.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Непосредственный   

руководитель практики                                        

от организации_______________________________________________ 

                                                                 (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____  

                                   М.П. 

 

Дифференцированный  

зачет по практике                                            Отметка___________________ 

Руководитель практики  

от кафедры_______________________________________________________ 

                                                                 (подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____  
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Производственная практика 

 

Календарные сроки практики 

 

Начало         «____»____________ 20____ 

 

Окончание            «____»____________ 20____ 

 

Название организации 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Руководители практики 

 

От кафедры 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Должность, ученое звание, ученая степень _________________________ 

____________________________________________________________ 

 

От организации 

Фамилия, имя, отчество________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Прибыл в организацию 

Руководитель организации 

или начальник кадровой службы _______________________________ 

                                                                                                                    

(должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____        

                                         М.П. 

 

Выбыл из организации 

Руководитель организации 

или начальник кадровой службы _______________________________ 

                                                                                                                          

(должность, подпись, Ф.И.О.)  

«____»__________ 20____ 

                                             М.П. 
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Индивидуальное задание 

(выдается руководителем практики от кафедры 

в соответствии с программой практики) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                   (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

«____»__________ 20____  

 

Краткое описание выполненной работы 

 

Дата  Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Непосредственный руководитель 

практики от организации _____________________________________ 

____________________________________________________________ 

                                            (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

Лекции, консультации, семинары 

и экскурсии во время практики 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Отзыв о работе студента 

(выполнение программы практики, овладение первичными навыками, 

отношение к работе, трудовая дисциплина и пр.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Непосредственный   

руководитель практики                                        

от организации_______________________________________________ 

                                                                 (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____  

                                   М.П. 

 

Дифференцированный  

зачет по практике                                            Отметка___________________ 

Руководитель практики  

от кафедры_______________________________________________________ 

                                                                 (подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____  
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Производственная практика 

 

Календарные сроки практики 

 

Начало         «____»____________ 20____ 

 

Окончание            «____»____________ 20____ 

 

Название организации 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Руководители практики 

 

От кафедры 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Должность, ученое звание, ученая степень _________________________ 

____________________________________________________________ 

 

От организации 

Фамилия, имя, отчество________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Прибыл в организацию 

Руководитель организации 

или начальник кадровой службы _______________________________ 

                                                                                                                    

(должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____        

                                         М.П. 

 

Выбыл из организации 

Руководитель организации 

или начальник кадровой службы _______________________________ 

                                                                                                                          

(должность, подпись, Ф.И.О.)  

«____»__________ 20____ 

                                             М.П. 
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Индивидуальное задание 

(выдается руководителем практики от кафедры 

в соответствии с программой практики) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                            (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

«____»__________ 20____  

 

Краткое описание выполненной работы 

 

Дата  Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Непосредственный руководитель 

практики от организации _____________________________________ 

____________________________________________________________ 

                                                                      (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

Лекции, консультации, семинары 

и экскурсии во время практики 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



54 
 

Отзыв о работе студента 

(выполнение программы практики, овладение первичными навыками, 

отношение к работе, трудовая дисциплина и пр.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Непосредственный   

руководитель практики                                        

от организации_______________________________________________ 

                                                                 (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____  

                                   М.П. 

 

Дифференцированный  

зачет по практике                                            Отметка___________________ 

Руководитель практики  

от кафедры_______________________________________________________ 

                                                                 (подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____  
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Преддипломная практика 

 

Календарные сроки практики 

 

Начало         «____»____________ 20____ 

 

Окончание            «____»____________ 20____ 

 

Название организации 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Руководители практики 

 

От кафедры 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Должность, ученое звание, ученая степень _________________________ 

____________________________________________________________ 

 

От организации 

Фамилия, имя, отчество________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Прибыл в организацию 

Руководитель организации 

или начальник кадровой службы _______________________________ 

                                                                                                                    

(должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____        

                                         М.П. 

 

Выбыл из организации 

Руководитель организации 

или начальник кадровой службы _______________________________ 

                                                                                                                          

(должность, подпись, Ф.И.О.)  

«____»__________ 20____ 

                                             М.П. 
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Тема дипломной работы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Индивидуальное задание 

(выдается руководителем практики от кафедры 

в соответствии с программой практики) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                                    (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

«____»__________ 20____  

 

 

Краткое описание выполненной работы 

 

Дата  Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Непосредственный руководитель 

практики от организации _____________________________________ 

____________________________________________________________ 

                                                                                             (должность, подпись, 

Ф.И.О.) 
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Отзыв о работе студента 

(выполнение программы практики, овладение первичными навыками, 

отношение к работе, трудовая дисциплина и пр.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Непосредственный   

руководитель практики                                        

от организации_______________________________________________ 

                                                                 (должность, подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____  

                                   М.П. 

 

Дифференцированный  

зачет по практике                                            Отметка___________________ 

Руководитель практики  

от кафедры_______________________________________________________ 

                                                                 (подпись, Ф.И.О.) 

«____»__________ 20____  
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА  

НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРАКТИКУ 

___________ №_________ 

на __________ ад  __________ 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Просим Вас принять на (учебную, производственную, 

преддипломную) практику с ________________по ________________ 

студента (ку) _____ курса дневной (заочной) формы обучения специальности 

«Журналистика (печатные СМИ)» __________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

Будем признательны, если для руководства практикой Вы определите 

опытного журналиста, а потом оцените в творческой характеристике уровень 

профессионального мастерства студента. 

 

 

 

Декан 

факультета журналистики 

Белорусского государственного университета                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МIНIСТЭРСТВА   АДУКАЦЫI  

РЭСПУБЛIКI  БЕЛАРУСЬ  

Б Е Л А Р У С К І  Д З Я Р Ж А Ў Н Ы 

Ў Н І В Е Р С І Т Э Т 

Ф А К У Л Ь Т Э Т 

Ж У Р Н А Л I С Т Ы К I 

вул. Кальварыйская, 9, 220004, г. Мiнск 

тэл. (017) 259 74 00 

E-mail: jour@bsu.by 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Ф А К У Л Ь Т Е Т 

Ж У Р Н А Л И С Т И К И 

ул. Кальварийская, 9, 220004, г. Минск 

тел. (017) 259 74 00 

E-mail: jour@bsu.by 
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ФОРМА ДОГОВОРОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРАКТИКИ 

(Приложение № 1 

К Положению о практике студентов  

первой и второй ступеней высшего образования,  

обучающихся  в учреждениях образования комплекса БГУ) 

 

Договор 

на проведение производственной преддипломной практики  
г. Минск                                                                                                 __________20     г. 

 

Белорусский государственный университет, в дальнейшем именуемый «Университет», в лице 

проректора _______________, действующего на основании доверенности №________________ от 

______________ с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________ 

(название предприятия, организации) 

в дальнейшем именуемом «Организация», в лице_________________________________ 

______________________________________________________ ,  

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании_________________________________________________ 

с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь №860 от 03.06.2010 г. «Об утверждении положения о практике студентов, курсантов, 

слушателей», заключили настоящий Договор о нижеследующем:   

1.Предмет договора 

1.1.Предметом настоящего Договора является обеспечение прохождения производственной 

преддипломной практики  студентов БГУ в Организации. 

Задачами практики является освоение и закрепление знаний и умений студентов, полученных в 

Университете по всему курсу обучения, проверка возможностей самостоятельной работы будущего 

специалиста в условиях конкретного производства, подготовка материалов к дипломной работе. 

2.Обязанности сторон 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. До начала преддипломной  практики  представить  Организации для согласования  календарный 
график прохождения практики и списки студентов. 

2.1.2.Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных преподавателей, 

доцентов, профессоров. 

2.1.3.Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка, 

обязательных для работников данной Организации. 

2.1.4.Оказывать работникам организации – руководителям производственной практики студентов – 

методическую помощь в организации и проведении практики. 

2.1.5.Оплатить труд работников организаций за руководство преддипломной практикой студентов в 

соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 860 от 03.06.2010. 

2.2.Организация обязуется: 

2.2.1.Предоставить Университету в соответствии с прилагаемым графиком_____ мест для проведения 
практики студентов. 

2.2.2.Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Провести инструктаж по 

охране труда и безопасным методам работы с оформлением документов в установленном порядке.  

2.2.3. Расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством; 

2.2.4.Создать необходимые условия для выполнения студентами программы преддипломной практики. Не 

допускать привлечение студентов - практикантов для работы на должностях, не предусмотренных 

программой практики и не имеющих отношения к специальности студента. 

2.2.5.Назначить квалифицированных специалистов для руководства преддипломной практикой в 

подразделениях Организации. 

2.2.6.Представить студентам – практикантам  возможность пользоваться техникой, кабинетами, 

библиотекой, документацией, необходимой для успешного освоения студентами программы 
преддипломной практики. 

2.2.7.По окончании производственной преддипломной практики представить  отзыв о работе каждого 

студента. 

3. Прочие условия 

3.1.При подписании Договора Университет вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи с 

последующим заверением ее гербовой печатью. 

3.2.Все споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 
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3.3.Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств. 

3.4.Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. 

 

 

                                                                  График 

прохождения производственной преддипломной практики 

Вид практики Специальность Курс Кол-во 

студентов 

Начало практики Окончание 

практики 

Преддипломная 

 

     
 

 

 

4.Юридические адреса сторон 

  Белорусский государственный университет, 

проспект Независимости, 4, 220030,   г. Минск 

 
______________________/_________ 

 

М.П.    

 

 

 
 

_______________________/__________ 

М.П.    
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Договор 

на проведение производственной практики по  специальности 

 

г. Минск                                                                                           ______________20       

Белорусский государственный университет, в дальнейшем именуемый «Университет», в лице 

проректора _______________, действующего на основании доверенности №________________ от 

______________ с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________ 
(название предприятия, организации) 

в дальнейшем именуемом «Организация», в лице_________________________________ 

______________________________________________________ ,  

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ___________________________________ с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны», руководствуясь Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №860 от 

03.06.2010 г. «Об утверждении положения о практике студентов, курсантов, слушателей», заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение прохождения производственной практики по  

специальности студентов БГУ в Организации. 

Задачами практики по  специальности являются приобретение студентами БГУ профессиональных навыков 
по специальности, закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин по профилю специальности. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. До начала производственной практики по  специальности представить Организации для согласования  

календарный график прохождения практики и списки студентов. 

2.1.2.Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных преподавателей, 

доцентов, профессоров. 

2.1.3.Разработать и согласовать с Организацией тематический план проведения специалистами 

Организации лекций и экскурсий на базе практики. 

2.1.4.Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка, 
обязательных для работников данной организации. 

2.1.5.Оказывать работникам организации – руководителям производственной практики студентов – 

методическую помощь в организации и проведении практики. 

2.2.Организация обязуется: 

2.2.1.Предоставить Университету в соответствии с прилагаемым графиком_____ мест для проведения 

практики студентов. 

2.2.2.Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Провести инструктаж по 

охране труда и безопасным методам работы с оформлением документов в установленном порядке.  

2.2.3. Расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством; 

2.2.4.Создать необходимые условия для выполнения студентами программы производственной практики. 
Не допускать привлечение студентов-практикантов для работы на должностях, не предусмотренных 

программой практики и не имеющих отношения к специальности студента. 

2.2.5.Назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной практикой в 

подразделениях Организации. 

2.2.6.Совместно с руководителем практики от Университета организовать (если это предусмотрено 

программой) для студентов-практикантов силами ведущих специалистов Организации лекции по 

проблемам, согласованным с Университетом. 

2.2.7.Представить студентам – практикантам   возможность пользоваться техникой, кабинетами, 

библиотекой, документацией, необходимой для успешного освоения студентами программы 

производственной практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 

2.2.8.В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с университетом, осуществлять 

перемещение студентов по рабочим местам в целях более полного ознакомления практикантов с 
Организацией в целом. 

2.2.9.По окончании производственной практики представить отзыв о работе каждого студента. 

3. Прочие условия 

3.1. При подписании Договора Университет вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи 

с последующим заверением ее гербовой печатью. 

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 
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3.3. Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств. 

3.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. 

 

График 

прохождения производственной практики 

Вид практики Специальность Курс Кол-во студентов Начало 

практики 

Окончание 

практики 

Производственная      

 

 

 

4. Юридические адреса сторон 

 Белорусский государственный университет, 

проспект Независимости, 4, 220030,   г. Минск,  

_______________________/________ 

 

М.П. 

 

 

 

___________________________/______ 

М.П. 
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Договор 

на проведение учебной практики 

 

г. Минск                                                                                           ______________20      г. 

Белорусский государственный университет, в дальнейшем именуемый «Университет», в лице 

проректора _______________, действующего на основании доверенности №________________ от 

_____________________________________________________________________________ 

 с одной стороны, и___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(название предприятия, организации) 

в дальнейшем именуемом «Организация», в 

лице_________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании___________________________________________________ 

с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь №860 от 03.06.2010 г. «Об утверждении положения о практике студентов, курсантов, 

слушателей», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение прохождения учебной практики студентов БГУ 

в Организации. 
Задачами учебной практики  являются формирование у студентов практических умений и навыков по 

изучаемым учебным дисциплинам, закрепление теоретических знаний, освоение первичных навыков по 

избранной специальности. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. До начала учебной практики  представить Организации для согласования  календарный график 

прохождения практики и списки студентов. 

2.1.2.Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных преподавателей, 

доцентов, профессоров. 

2.1.3.Разработать и согласовать с Организацией тематический план проведения специалистами 

Организации лекций и экскурсий на базе практики. 
2.1.4.Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка, 

обязательных для работников данной организации. 

2.1.5.Оказывать работникам организации – руководителям учебной практики студентов – методическую 

помощь в организации и проведении практики. 

2.2.Организация обязуется: 

2.2.1.Предоставить Университету в соответствии с прилагаемым графиком_____ мест для проведения 

практики студентов. 

2.2.2.Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Провести инструктаж по 

охране труда и безопасным методам работы с оформлением документов в установленном порядке.  

2.2.3. Расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством. 
2.2.4.Создать необходимые условия для выполнения студентами программы учебной практики. Не 

допускать привлечение студентов-практикантов для работы на должностях, не предусмотренных 

программой практики и не имеющих отношения к специальности студента. 

2.2.5.Назначить квалифицированных специалистов для руководства учебной практикой в подразделениях 

Организации. 

2.2.6.Совместно с руководителем практики от Университета организовать (если это предусмотрено 

программой) для студентов-практикантов силами ведущих специалистов Организации лекции по 

проблемам, согласованным с Университетом. 

2.2.7.Представить студентам – практикантам  возможность пользоваться техникой, кабинетами, 

библиотекой, документацией, необходимой для успешного освоения студентами программы учебной 

практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 

2.2.8.В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с университетом, осуществлять 
перемещение студентов по рабочим местам в целях более полного ознакомления практикантов с 

Организацией в целом. 

2.2.9.По окончании учебной практики представить   отзыв о работе каждого студента. 

3. Прочие условия 

3.1.При подписании Договора Университет вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи с 

последующим заверением ее гербовой печатью. 

3.2.Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 
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3.3.Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств. 

3.4.Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. 

 

 

График 

прохождения учебной практики 

Вид практики Специальность Курс Кол-во 

студентов 

Начало 

практики 

Окончание практики 

Учебная      

 

4.  

5. Юридические адреса сторон 

Белорусский государственный университет 

220030, г. Минск, проспект Независимости, 4 

 

_________________/_____________                               ______________/___________ 

 

 

М.П.                                                                                     М.П. 
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

ЗА РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ 

РУКОВОДИТЕЛЮ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

(Приложение № 8 

К Положению о  практике студентов  

первой и второй ступеней высшего образования,  

обучающихся  в учреждениях образования комплекса БГУ) 
 

Договор 

возмездного оказания услуг № 0308/ _______пр. 

г. Минск         ___________20___  

 Белорусский государственный университет, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице 

проректора ________________, действующего на основании доверенности № ________, от 

_______________, с одной стороны, и гражданин 

__________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

именуемый в дальнейшем  «Исполнитель», с другой стороны, руководствуясь Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь № 860 от 03.06.2010 «Об утверждении положения о практике студентов, 

курсантов, слушателей» заключили договор о нижеследующем:       

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по руководству преддипломной практикой студентов БГУ, 

направленных в (на) 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                  (название предприятия, организации) 

__________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с договором между БГУ и данной организацией. Заказчик обязуется принять оказанные 

услуги и оплатить их в установленные настоящим договором сроки. 

1.2. Преддипломная практика осуществляется в соответствии с учебным планом специальности 

(специализации) и программой. Срок практики с _________________ 

по_______________________________________________________________________________________ 

Приказ ректора БГУ № ______________ от_____________________________________________________  
1.3. Услуги оказываются за риск Исполнителя. Исполнитель оказывает услуги лично.  

1.4. Факт оказания услуг по настоящему Договору подтверждается актом сдачи-приемки, подписываемым 

сторонами по окончании оказания услуг, являющимся основанием для расчетов. 

1.5. Уровень качества услуг, перечисленных  п.1.1. настоящего Договора, должен соответствовать 

требованиям нормативных документов, регламентирующих соответствующий вид деятельности. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан 

2.1.1 оказать услуги по настоящему Договору качественно и в установленные сроки; выполнять 

руководство преддипломной практикой на высоком научно-методическом уровне в строгом соответствии с 

программой практики; 

2.1.2. соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты по 
исполнению правил и норм охраны труда и техники безопасности; 

2.1.3.создать необходимые условия для выполнения студентами программы преддипломной практики; не 

допускать использования студентов-практикантов на должностях, не предусмотренных программой 

практики и не имеющих отношения к специальности студентов. 

2.1.5. представлять Заказчику акт сдачи-приемки по Договору. 

2.2. Заказчик обязан 

2.2.1. до начала преддипломной практики выделить в качестве руководителей наиболее 

квалифицированных преподавателей, доцентов, профессоров; 

2.2.2. содействовать соблюдению студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка, обязательных для работников данного предприятия, учреждения, организации; 

2.2.3.оказывать Исполнителю методическую помощь в организации и проведении практики; 

2.2.4. уплачивать с начисленных Исполнителю выплат в установленном порядке обязательные страховые 
взносы на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты; 

2.2.5.расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством; 

2.2.6.своевременно и в полном объеме произвести оплату услуг по настоящему Договору. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.3.1. проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 

3. Стоимость услуг по договору и порядок их оплаты 
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3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется исходя из объема выполненной работы, 

предусмотренной п.1.1. настоящего Договора с применением установленных законодательством ставок 

почасовой оплаты труда, установленным в соответствии с законодательством; 

3.2. Стоимость услуг может быть изменена в связи с изменением законодательства о налогообложении. 

3.3. Оплата услуг по Договору производится на основании подписанного сторонами Акта сдачи-приемки в 

сроки – 10,11,12 числа каждого месяца (при условии своевременного оформления и сдачи Акта). 

3.4. В случае невозможности оказания услуг по Договору, возникшей не по вине Заказчика, услуги не 

подлежат оплате. 
 

4. Ответственность сторон 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

4.2. В случае несоблюдения сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0.15% от 

неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 

5.  Прочие условия 

5.1. Настоящий Договор действует с момента заключения до полного выполнения сторонами своих 

обязательств. 

5.2. Договор может быть расторгнут  по требованию заказчика в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь.  

5.3. В случае досрочного расторжения Договора сторона-инициатор обязана заблаговременно письменно 
предупредить другую сторону. 

5.4.Во всем остальном, что не предусмотрено данным Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Беларусь. 

5.5. По окончании практики исполнитель вместе с Договором на проведение практики между БГУ и данной 

организацией должен сдать руководителю практики от факультета: копию (выписку) приказа о 

назначении руководителя практики от предприятия (организации), договор возмездного оказания 

услуг, акт сдачи-приемки выполненных работ. Все документы должны быть заполнены разборчиво.  

 

6. Реквизиты сторон  

 

 ЗАКАЗЧИК 
 Белорусский государственный университет, 

проспект Независимости, 4, 220030,   г. Минск  

 

 

 

 

Проректор_______________________ 

 

 

 

 
М.П. 

 

Руководитель производственной практики 

БГУ  

______________________________         

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

Ф.И.О. ____________________________________ 

Паспорт серии  _____________________________ 

№_________________________________________ 

выдан (указать дату, орган, выдавший паспорт) 

___________________________________________ 

Личный номер _____________________________ 

Зарегистрирован по адресу:  __________________ 

___________________________________________________

___________________________________ 

___________________________________________ 
Телефон: __________________________________ 

 

______________________/ ___________________/ 

         (личная подпись)      
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Акт сдачи-приемки 

по Договору № 0308/__________ пр.  от ______________ 

г. Минск                                                                                                       ___________ 20_____  

 Белорусский государственный университет, именуемый «Заказчик» в лице проректора 

______________________, действующего на основании доверенности № ______________ от 

_______________________ с одной стороны, и 

гражданин___________________________________________________________________ ______________ 

                                                      (Ф.И.О. полностью) 
место работы _________________________________________________________________ именуемый 

«Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал услуги, а 

Заказчик принял оказанные услуги. 

 В период с _________________20     по _________________ 20    Исполнителем осуществлено 

руководство преддипломной практикой студентов БГУ на условиях почасовой оплаты труда по Договору 

в соответствии с условиями Договора в объеме ____________часов. 

 

Должность по практике Количество студентов Количество часов Оплата за час 

Руководитель практики    

    

Всего:    

Стоимость услуг, подлежащих оплате, составляет_____________________ белорусских рублей. 

На момент приемки услуг  Заказчик претензий к качеству не имеет. 

Настоящий Акт является основанием для окончательных расчетов между сторонами. 

 

 
ЗАКАЗЧИК 

  Белорусский государственный университет, 

проспект Независимости, 4, 220030,  г. Минск  

 

 

 

 

 

 

Проректор_______________________ 

 

М.П. 
 

Руководитель  практики 

БГУ  

_______________________________  

 

Декан ________________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Ф.И.О. _____________________________________ 

Паспорт серии  _____________________________ 

№_________________________________________ 

выдан (указать дату, орган, выдавший паспорт) 

___________________________________________ 

Личный номер ______________________________ 

Зарегистрирован по адресу:  _________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
Телефон: ___________________________________ 

 

______________________/ ____________________/ 

      (личная подпись)    
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Примерная форма отчета  

руководителя практики от кафедры 

 

Отчет руководителя практики 

Ф.И.О. _________________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________ 

Факультет.______________________________________________________ 

Кафедра _________________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________ 

Форма получения образования ____очная___/___заочная_______________ 

Вид практики _____учебная___/__производственная__/__преддипломная__ 

Количество студентов – всего______________________________________ 

В том числе: 1 курса _____, 2 курса_____, 3 курса ______, 4 курса_______, 

5 курса _______, 6 курса ________ 

Количество организаций – всего ___________________________________ 

В том числе: 

№ 

п/п 

Наименование предприятий, 

учреждений, организаций 

Курс Кол-во 

человек 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Количество студентов, защитивших отчет по практике__________________ 

Количество студентов, не защитивших отчет по практике_______________ 

 

Оценка эффективности прохождения практики и предложения по ее 

улучшению. ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

________________________ 

                               подпись 

«___» _____________   ____ г. 

                            дата 

________________________ 

                           Ф.И.О. 
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Примерная форма отчета  

куратора практики по специальности  

об итогах аттестации студентов 

 

ОТЧЕТ 

об итогах аттестации практики студентов 

Кафедра ______________________________________________________________________________________________________________ 

Специальность________________________________________________________________________________________________________ 

 

Курс К-во 
студентов, 

всего человек 

Количество студентов, 
защитивших отчет по 

практике 

Количество студентов, не 
защитивших отчет по практике 

– всего 

Количество студентов, не 
защитивших отчет по практике по 

уважительной причине 

Количество студентов, 
направленных на практику 

повторно 

человек % человек % человек % человек % 

1          

2          

3          

4          

 

 

Курс К-во 

студентов, 

всего человек 

Количество студентов, получивших 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

1                      

2                      

3                      

4                      

 
Ответственный за практику по специальности _________________________________________ 

                                                                               ФИО, подпись 

Заведующий кафедрой _____________________________________________ 

                                                               ФИО, подпись 

Дата



ФОРМА ОТЧЕТА  

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(Приложение № 7 

К Положению о практике студентов  
первой и второй ступеней высшего образования,  

обучающихся  в учреждениях образования комплекса БГУ) 
 

Отчет 

о проведении производственной практики 

Факультета_____________________________________________________________________ 

студентов    ______________________  курса, 

специальности________________________________________________________________________ 
практика проходила с _____________ по ______________ 20    г.  

приказ № ______ от _________ 

по программе 

_____________________________________________________________________________________ 

                                  (название программы, регистрационный номер, дата утверждения) 

 

1.Базы практики  

№ 

п/п 

Наименование предприятий, учреждений, 

организаций 

Кол-во 

студентов 

Наличие договора и его 

сроки 

 

    

    

    

    

    

 

2. Количественный анализ мест практики  

Специальность Предприяти

я 

Учреждения и 

организации 

НАН Беларуси БГУ 

 чел % чел % чел % чел % 

         

         

         

         

Всего:         

 

3.Итоги проведения практики 

Количество студентов, 

защитивших отчет по практике 

Количество студентов,  не 

защитивших отчет по практике 

Замечания 

   

 

4.Оценка эффективности прохождения практики и предложения по ее улучшению. Соответствие баз 

практики профилю подготовки студентов ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Декан  

 

Ответственный  

за проведение производственной практики на факультете  

 

«____» ____________  20     г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТА 

ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ, ВЕДОМСТВЕННЫЕ, 

КОРПОРАТИВНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

АТЛАНТ, г. Минск 

220711, г. Минск, пр. Победителей, 61, тел.: (017) 203-28-97, 203-51-16 

 

БЕЛАРУСКI ЧАС, г. Минск 

220126, г. Минск, пр. Победителей 21, 4-й этаж, тел.: 8-017-203-84-47. 

 

БЕЛОРУССКАЯ ВОЕННАЯ ГАЗЕТА «ВО СЛАВУ РОДИНЫ», г. Минск 

220029, Минск, ул. М. Богдановича, 29, тел.: 8-017- 297-16-26. 

 

БЕЛАРУС ‒ МТЗ ОБОЗРЕНИЕ, г. Минск 

220000, г. Минск, ул. О. Кошевого, 2, тел. (017) 230-81-23 

 

БЕЛОРУССКАЯ ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА, г. Минск 

220121, г. Минск, ул. Матусевича, 23, тел.: (017) 255-47-01, 255-48-01. 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК БЕЛАРУСИ 

220050, г. Минск, ул. Кирова, 2, тел.: (017) 296-47-44. 

 

ЗОРЬКА, г. Минск 

220013, г. Минск, пр. Независимости 77, тел.: (017) 292-83-23. 

 

КАЧЕЛИ, г. Минск 

220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 40. тел.: 8-017-222- 31- 21. 

 

КЕМ БЫТЬ? (республиканский ежемесячный журнал) , г. Минск  

220005, г. Минск, пр. Независимости, 46. тел.: 8-017-292 12 12. 

 

КРАЯЗНАЎЧАЯ ГАЗЕТА, г. Минск 

220029, г. Минск, ул. Коммунальная набережная, 66-7, тел.: 8-017-234- 42-03. 

 

КУЛЬТУРА, г. Минск 

220013, г. Минск, пр. Независимости, 77, тел.: 8-017-289-34-66, 286-07-97. 

 

МАСТАЦТВА, г. Минск 

220013, г. Минск, пр. Независимости, 77, тел.: 8-017-289-34-66. 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК, г. Минск 

220000, г. Минск, ул. Сухая, 6-302, тел.: 8-017-220 28 70. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МИЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК» 

230019, г. Гродно, ул. Красноармейская, 11, тел.: (0152) 44 46 03, тел/факс: 79 

72 66 

 

НАСТАЎНIЦКАЯ ГАЗЕТА, г. Минск 

220034, 220013, г. Минск, пр. Независимости, 77,  тел.: 8-017-292 56 04. 

 

НА СТРАЖЕ г. Минск 

220036, г. Минск, ул. К. Либкнехта, 57, тел.: 8-017-207 34 59, 8-017-218 79 15. 

 

НА ЭКРАНАХ, г. Минск 

220013, г. Минск, пр. Независимости 77-205, 207, тел.: 8-017-287-19-06. 

 

НАШ БАНК СЕГОДНЯ, г. Минск 

220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, тел.: (017) 200-55-14. 

 

ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ, г. Минск 

220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а, тел.: (017) 287-19-14, 287-19-59. 

 

ТРАНСПОРТНЫЙ ВЕСТНИК, г. Минск 

220034, г. Минск, ул. Чапаева, 5, тел.: (017) 226-09-86, 285-38-02. 

 

УНIВЕРСIТЭТ, г. Минск 

220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 9, каб. 719, тел.: (017) 259-70-77. 

 

ПРЕССБОЛ, г. Минск 

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 91а-510, тел.: 8-017-334 21 87. 

 

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА, г. Минск 

220004, Минск, проспект Победителей 23/1, тел.: тел.: 8-017-327-65-86. 

 

СЕЛЬМАШЕВЕЦ, г. Гомель 

246029 г. Гомель, Шоссейная, 41, тел.:8(0232) 59-23-70 

 

МЕТАЛЛУРГ, г. Жлобин 

247210, г. Жлобин, ул. Промышленная, 37, тел.:8(02334) 5-52-20 

 

ХИМИКИ, г. Светлогорск 

246003 г. Светлогорск, ул. Заводская,5, тел.: 8(02342) 9-49-49 

 

МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК, г. Мозырь 

247760, Гомельская область, г.Мозырь-11, тел:(0236)373716 

 

ГОМЕЛЬСКИЙ СТЕКЛОВАР, г. Гомель 
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246030, г. Гомель, м-н. Костюковка, ул. Михаила Ломоносова, 25, тел: (0232) 

97-26-52 

 

НЕФТЯНИК, г. Гомель 

246003, г. Гомель, ул. Рогачевская, 9, тел:(0232)793374 

 

ГОМЕЛЬСКІ УНІВЕРСІТЭТ, г. Гомель 

246019, г. Гомель, ул. Советская, 104, тел. 60-30-71 

 

ГАЗЕТА ГОМЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА «36 И 6», г. Гомель 

 г. Гомель, ул. Ланге, 5/208, 748812, тел./факс 75-44-78 

 

ГАЗЕТА ГОМЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. 

СУХОГО «СУШКА», г. Гомель 

246746, г. Гомель, Пр. Октября, 48, каб.402а, тел. 48-73-42 

 

ГАЗЕТА ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД «ЦЕНТРОЛИТ» 

«ГОЛОС ЛИТЕЙЩИКА», г. Гомель 

246020, г. Гомель, ул. Барыкина, 240., тел.: (0232) 46-10-56 

 

«ТРУДОВАЯ СЛАВА» (ОАО «Могилевхимволокно») 

212035, г. Могилев, ОАО «Могилевхимволокно», тел.: (0222) 49-93-67, каб. 

303, 305. 

 

«ШИННИК» (ОАО «Белшина», г. Бобруйск) 

213824, г. Бобруйск, Минское шоссе, ОАО «Белшина», АИК, к. 910, 912, тел.: 

(0225) 41-06-23; 41-18-23 

 

«КАЛИЙЩИК СОЛИГОРСКА» – ГАЗЕТА ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» 

223710, г. Солигорск, ул. Коржа, 5, тел./факс: (174) 22 13 30 

 

«СТРОИТЕЛЬ СОЛИГОРСКА» – ГАЗЕТА ОАО 

«СОЛИГОРСКПРОМСТРОЙ» 

223710, г. Солигорск, ул. Козлова 37, телефон-факс: (174) 22 21 13, (29) 

1424406  

 

«НОВОСТИ БЕЛАЗА» – ГАЗЕТА ОАО «БЕЛОРУССКИЙ 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД 

222160, г. Жодино, ул. 40 лет Октября, 4, тел. (177) 5 32 301 
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ОБЛАСТНЫЕ, ГОРОДСКИЕ, РАЙОННЫЕ И ОБЪЕДИНЕННЫЕ  

ГАЗЕТЫ 

 

МИНСК, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МІНСКАЯ ПРАЎДА, г. Минск 

220013, г.Минск, ул. Б.Хмельницкого, 10а, тел.: (017) 292-50-01. 

 

ПРЫСТАЛIЧЧА, г. Минск (в составе холдинга «МІНСКАЯ ПРАЎДА») 

220013, г.Минск, ул. Клары Цеткин, 16, офіс 701, тел.: (017) 203-74-55. 

 

АДЗІНСТВА, г. Борисов  

222120 г. Борисов, ул. Строителей, 33-А, тел.: 8-01777-6-44-84.  

 

БЯРЭЗІНСКАЯ ПАНАРАМА, г. Березино  

223310, г. Березино, ул. Октябрьская, 18, 8  тел.: (01715) 5-56-54. 

 

ГОЛАС ЛЮБАНШЧЫНЫ, г. Любань  

223810,  г.  Любань, ул. Ленина, 91, тел.: 8-01794-5-52-63. 

 

ДА НОВЫХ ПЕРАМОГ, г. Клецк  

222640, г. Клецк, пл. Маяковского, 7, тел.: 8-01793-5-52-63. 

 

ЖОДЗІНСКІЯ НАВІНЫ, г. Жодино  

222160, г. Жодино, проспект Мира, 34. тел.:  8-01775-7-41-55. 

 

КРАЙ СМАЛЯВІЦКІ, г. Смолевичи  

222210, г. Смолевичи, ул. Советская, 130, тел.: 8-01776-5-52-63. 

 

КРУПСКІ ВЕСНІК, г. Крупки  

222010, г. Крупки, ул. Советская, 11, тел.: 8-01796-5-52-63. 

 

МАЛАДЗЕЧАНСКАЯ ГАЗЕТА, г. Молодечно  

222310, Молодечно, г. Молодечно, ул. Тавлая, 11,  тел.: 8-0176-77-16-11.  

 

НАВІНЫ СТАРАДАРОЖЧЫНЫ, г. Старые Дороги  

222910, г. Старые Дороги, ул. Пролетарская, 38, тел.: 8-01792-5-52-63. 

 

НАРАЧАНСКАЯ ЗАРА, г. Мядель 

222380, г. Мядель, ул. Советская, 8. Факс 8-01797- 5-55-54. 

 

НЯСВІЖСКІЯ НАВІНЫ, г. Несвиж 

222620, г. Несвиж, ул. Советская, 4. Факс 8-01770-5-57-67. 

 

ПРАМЕНЬ, г. Столбцы 
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222660, г. Столбцы, ул. Социалистическая, 17, тел.:  8-1717-5-52-63. 

 

ПРАЦОЎНАЯ СЛАВА, г. Воложин  

222340, г. Воложин, пл.Свободы, 4, тел.:  8-01772-5-52-63. 

 

ПУХАВІЦКІЯ НАВІНЫ, г. Марьина Горка 

222810, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 51.  тел.: 8-01713-5-02-38. 

 

РАЁННЫ ВЕСНIК, г. Червень  

223210, г. Червень, пл. Свободы, 32, тел.: 8-01714-5-52-63.  

 

РОДНЫ КРАЙ, г. Логойск  

223110, г. Логойск, ул. Советская, 15. тел.: 8-01774-5-52-63. 

 

СЛАВА ПРАЦЫ, г. Копыль  

223910, г. Копыль, ул. Тракторная, 2А, тел.: 8-01719-5-51-85. 

 

СЛУЦКІ КРАЙ, г. Слуцк  

223610, г. Слуцк, ул. Ленина, 189, тел.: 8-01795-5-36-44. 

 

УЗВЫШША, г. Дзержинск (в составе холдинга «МІНСКАЯ ПРАЎДА») 

220600, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, 10, тел.:  8-01716-5-69-63. 

 

ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА, г. Узда (в составе холдинга «МІНСКАЯ ПРАЎДА») 

223411, г. Узда, ул. Первомайская, 52, тел.: 8-01718-5-52-63. 

 

ШАХЦЕР, г. Солигорск  

223710, г. Солигорск, ул. Козлова, 35, тел.:  8-0174-22-04-13. 

 

ШЛЯХ ПЕРАМОГI, г. Вилейка  

222410, г. Вилейка, ул. Водопьянова, 35. тел.:  8-01771-5-55-82. 

 

 

БРЕСТ, БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАРЯ, г. Брест 

224013,  г. Брест, ул. Московская, 75/1 8, тел.: 8-0162-20-19-19. 

 

ЗАРЯ НАД БУГОМ, г. Брест 

224013, г. Брест, пр. Машерова, 75-1,  тел.: 8-0162-20-06-12. 

 

БРЕСТСКИЙ ВЕСНИК, г. Брест 

224005, г. Брест, ул. Мицкевича, дом 25, тел.: 8-0162-21-39-58. 

 

ВЕЧЕРНИЙ БРЕСТ, г. Брест 
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224005, г. Брест, ул. Пушкинская, 11,  тел.: 8-0162-21-30-33. 

 

ГОЛАС ЧАСУ, г. Малорита 

225910, г. Малорита, ул. Октябрьская, 20, тел.:  8-01651-2-33-51. 

 

ДРАГIЧЫНСКI ВЕСНІК, г. Дрогичин 

225612, г. Дрогичин, ул. 17 Сентября, 3 тел.: 8-01644-2-02-63. 

 

ИВАЦЕВИЧСКИЙ ВЕСТНИК, г. Ивацевичи 

225250, г. Ивацевичи, ул. Комсомольская, 23, тел.: 8-01645-2-12-63. 

 

КОБРЫНСКІ ВЕСНІК, г. Кобрин 

225860,  г. Кобрин, ул. Советская, 14, тел.: 8-01642-2-12-63. 

 

ЛУНІНЕЦКІЯ НАВІНЫ, г. Лунинец 

225650,  г. Лунинец, пл. Ленина, 12,  тел.: 8-01647-2-12-63. 

 

ЛЯХАВІЦКІ ВЕСНІК, г. Ляховичи 

225370,  г. Ляховичи, пл. Победы, 3, тел.: 8-01633-2-12-63. 

 

МАЯК, г. Береза 

225210, г. Береза, ул. Красноармейская, 22,  тел.: 8-01643-43-53-73. 

 

НАВІНЫ КАМЯНЕЧЧЫНЫ, г. Каменец 

225050,  Брестская область, г. Каменец, ул. Пограничников, 8,  тел. 8-01631- 

2-41-03,  

 

НАВІНЫ ПАЛЕССЯ, г. Столин 

225510, г. Столин, ул. Советская, 55, тел.: 8-01655-2-12-63. 

 

НАШ КРАЙ, г. Барановичи 

225409, г. Барановичи, бульвар Хейнола, 4. тел/факсы: 8-0163-42-58-83.  

 

ПОЛЕССКАЯ ПРАВДА, г. Пинск 

225710,  г. Пинск,  ул. В.Хоружей, 12, тел.: 8-01653-32-34-88. 

 

ПIНСКI ВЕСНIК, г. Пинск 

225710,  г. Пинск, ул. Горького, 74,  тел. 8-01653-32-3575. 

 

РАЁННЫЯ БУДНІ, г. Пружаны 

225133,  г. Пружаны, ул. Красноармейская, 78, тел. 8-01632-92-054. 

 

САВЕЦКАЕ ПАЛЕССЕ, г. Ганцевичи 

225432,  г. Ганцевичи, ул. Коммунистическая, 5, тел.: 8-01646-22-54-32. 

 

https://www.google.by/search?ei=B83SW9CEG8OWa4nmk-AL&q=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%8F+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BD++%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B&oq=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%8F+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BD++%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B&gs_l=psy-ab.3...49124.54977.0.55232.23.16.0.0.0.0.273.273.2-1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..22.1.268...35i39k1j0i67k1j0i131i67k1j0i131k1.0.nlsXVWFcFww
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СЕЛЬСКАЯ ПРАЎДА, г. Жабинка  

225110,  г. Жабинка, ул. Буденного, 8, тел.: 8-01641-2-12-63. 

 

ЯНАЎСКI КРАЙ, г. Иваново  

225800, г. Иваново, ул. Советская, 91, тел.: 8-01652-2 12 63. 

 

 

ВИТЕБСК, ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЖЫЦЦЕ ПРЫДЗВІННЯ, г. Витебск 

210828, г. Витебск, ул. Советской армии, 3,  тел.: 8-0212-36-52-65. 

 

ВІЦЬБІЧЫ, г. Витебск 

210015, г. Витебск,  ул. Гоголя, 6, тел.: 8-0212-36-55-79, 23-50-56. 

 

АРШАНСКАЯ ГАЗЕТА, г. Орша 

211030, г. Орша, ул. Герцена, 4а, тел.: 8-02161-2-20-03. 

 

БРАСЛАЎСКАЯ ЗВЯЗДА, г. Браслав 

211970, г. Браслав, ул. Советская, 59,  тел.: 8-02153-2-23-39. 

 

ВЕСНІК ГЛЫБОЧЧЫНЫ, г. Глубокое 

211800, г. Глубокое, ул. Красноармейская, 2, тел.: 8-02156-2-13-39. 

 

ГАРАДОЦКІ ВЕСНІК, г. Городок 

211540, г. Городок,  ул. Ленинская, 9, тел.: 8-02139-2-13-39.  

 

ГЕРОЙ ПРАЦЫ, г.п. Шумилино  

211260, г.п. Шумилино, ул. Ленинская, 24, тел. 8-02150-4-13-39. 

 

ГОЛАС РАСОНШЧЫНЫ, г.п. Россоны 

211460, г.п. Россоны, ул. Советская, 4, тел.: 8-02159-2-13-39.  

 

ГОЛАС СЕННЕНШЧЫНЫ, г. Сенно  

211120, г. Сенно, ул. Чкалова, 4 а, тел.: 8-02135-2-13-66. 

 

ДЗВІНСКАЯ ПРАЎДА, г. Верхнедвинск 

211620, г. Верхнедвинск, ул. Мира, 6, тел.: 8-02151-2-13-39. 

 

ДНЯПРОЎСКАЯ ПРАЎДА, г. Дубровно  

211040, г. Дубровно, ул. Комсомольская, 6,  тел.:  8-02137-2-20-47. 

 

ЗАРА, г. п. Бешенковичи 

211350, г. п. Бешенковичи, ул. Советская, 15, тел.: 8-02131-2-13-39. 
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КЛІЧ РАДЗІМЫ, г. п. Шарковщина  

211910, г. п. Шарковщина, ул. Краснодворская, 6а,  тел.:  8-02154-2-13-39.   

 

ЛЕПЕЛЬСКІ КРАЙ, г. Лепель  

211180, г. Лепель, ул. Ленинская, 8-65,  тел.: 8-01327-4-13-39. 

 

МІЁРСКІЯ НАВІНЫ, г. Миоры 

211930, г. Миоры, ул. Дворносельская, 5а, тел.:  8-02152-4-13-39.  

 

НАША ТАЛАЧЫНШЧЫНА, г. Толочин  

211070, г. Толочин, ул. Энгельса, 18,  тел.: 8-02136-2-13-39. 

 

НОВАЯ ГАЗЕТА, г. Новополоцк 

211440, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 74, тел.: 8-0214-55 04 57. 

 

ПАСТАЎСКІ КРАЙ, г. Поставы 

211840, г. Поставы, ул. Ленинская, 42,  тел.: 8-02155-2-13-39. 

 

ПАТРЫЛТ, г.п. Ушачи 

211480, г. п. Ушачи, ул. Ленинская, 12,  тел.: 8-02158-2-13-39. 

 

ПОЛАЦКІ ВЕСНІК, г. Полоцк  

211400, г. Полоцк, ул. Толстого, 6,  тел.: 8-02144-44-86-28. 

 

РОДНЫЯ ВЫТОКІ, г. Докшицы 

211720, г. Докшицы, ул. Ленинская, 2,  тел.: 8-02157-2-13-39. 

 

СЦЯГ ПЕРАМОГI, г.п. Лиозно  

211200, г. п. Лиозно, ул. Ленина, 77, тел.: 8-02138-4-13-39. 

 

ЧЫРВОНЫ ПРАМЕНЬ, г. Чашники  

211150, г. Чашники, ул. Космонавтов, 19, тел.:  8-02133-2-13-39. 

 

ГОМЕЛЬ, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГОМЕЛЬСКАЯ ПРАЎДА, г. Гомель  

246015 г. Гомель, ул. Лепешинского, д. 1, тел.: 8-0232-77-7 4-10.  

 

ГОМЕЛЬСКИЕ ВЕДОМОСТИ, г. Гомель  

246050, г. Гомель, ул. Крестьянская, 16,  тел.: 8-0232-55-07-25.   

 

МАЯК, г. Гомель  

246047, г. Гомель, ул. Димитрова, 57, тел.: 8-0232-33-21-44.  

 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН, г. Гомель  
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246000, г. Гомель,  ул. Р. Шоссе, 6, тел.: 8-0232-44-31-55. 

 

АВАНГАРД, г. Буда-Кошелево 

247350, г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, тел.: 8-02336-2-11-44. 

 

ГОЛАС ВЕТКАЎШЧЫНЫ, г. Ветка 

247120,  г. Ветка, ул. Пролетарская, 38, тел.: 8-02330-2-11-44. 

 

ДНЯПРОВЕЦ, г. Речица 

247500, г. Речица, ул. Чапаева, 13, тел.: 8-02340-3-49-99. 

 

ДОБРУШСКI КРАЙ, г. Добруш  

247050 г. Добруш, ул. Советская, 33, тел.: 8-02333-2-11-44. 

 

ЖЫЦЦЕ ПАЛЕССЯ, г. Мозырь  

247760, г. Мозырь, ул. Куйбышева, 59,  тел.: 8-02351-7-71-44. 

 

ЗАРА НАД СОЖАМ, г. Корма  

247170, г. Корма, ул. Ильюшенко, 34, тел. 8-02337-2-11-44.  

 

КАЛIНКАВIЦКIЯ НАВIНЫ, г. Калинковичи  

247710, г. Калинковичи, ул. Дзержинского, 25, тел.: 8-02345-4-11-44.    

 

ХОЙНІЦКІЯ НАВІНЫ, г. Хойники  

247600, г. Хойники, ул. Советская, 50а, тел.:  8-02346-2-11-44. 

 

МАЯК ПАЛЕССЯ, г.п. Брагин 

247630, г. п. Брагин, ул. Гагарина, 47, тел.: 8-02344-2-11-44.  

 

НАРОДНЫ ГОЛАС, г. Ельск 

247820, г. Ельск, ул. Дзержинского, 3,  тел.: 8-02354-2-11-44. 

 

НОВАЕ ПАЛЕССЕ, г. Житковичи  

247960, г. Житковичи, ул. К. Маркса, 8, тел.: 8-02353-2-11-44. 

 

НОВЫ ДЗЕНЬ, г. Жлобин  

247210, г. Жлобин, ул. Урицкого, 62, тел. 8-02334-2-11-44.  

 

ПЕТРЫКАЎСКIЯ НАВIНЫ, г. Петриков  

247940 г. Петриков, ул. Гагарина, 15, тел. 8-02350-5-11-44.  

 

ПРЫПЯЦКАЯ ПРАЎДА, г. Наровля  

247800, г. Наровля, ул. Макаренко, 2, тел.: 8-02351-2-11-44.  

 

СВАБОДНАЕ СЛОВА, г. Рогачев  
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247250, г. Рогачев, ул. Ленина, 36, тел.: 8-02339-4-11-44.  

 

СВЕТЛАГОРСКIЯ НАВIНЫ, г. Светлогорск  

247400, г. Светлогорск, ул. Интернациональная, 30, тел.: 8-02342-2-11-44. 

 

СВЕТЛАЕ ЖЫЦЦЛ, г. Лельчицы 

247840, г. Лельчицы, ул. Красноармейская, 3, тел.: 8-02356-2-11-44. 

 

СЕРП И МОЛАТ, г.п. Лоев  

247100, г. Лоев, ул. Ленина, 6, тел.: 8-02347-4-21-44.  

 

ЧАЧЭРСКI ВЕСНIК, г. Чечерск  

247150, г. Чечерск, Советская, 13, тел.: 8-02332-3-11-44. 

 

ЧЫРВОНЫ КАСТРЫЧНIК, г.п. Октябрьский  

247300, г.п. Октябрьский, ул. Бумажкова, 10а, тел. 8-02357-2-11-44. 

 

 

ГРОДНО, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГРОДЗЕНСКАЯ ПРАЎДА, г. Гродно  

230019, г. Гродно, ул. Антонова, 25, тел.: 8-0152-75 76 79. 

 

ПЕРСПЕКТИВА, г. Гродно  

230029, г. Гродно, ул. Горького, 51,  тел.: 8- 0152-74-12-13.  

 

АСТРАВЕЦКАЯ ПРАЎДА, г.п. Островец  

231210, г. п. Островец, ул. Октябрьская, 5,  тел.: 8-01591-2-11-09.  

 

АШМЯНСКІ ВЕСНІК, г. Ошмяны  

231100, г. Ошмяны, ул. Советская, 103., тел.: 8-01593-4 51 65.  

 

БЕРАСТАВІЦКАЯ ГАЗЕТА, г.п. Берестовица 

231770, г. п. Берестовица, ул. Советская, 19, тел.: 8-01511- 2-11-65. 

 

ВОРАНАЎСКАЯ ГАЗЕТА, г. Вороново  

231391, г.п. Вороново, ул. Советская, 27, тел.: 8-01594-2 11 09. 

 

ДЗЯННІЦА, г. Щучин  

231510, г. Щучин, ул. Гастелло, 5, тел.: 8-01514-2 70 36. 

 

ЗАРА НАД НЕМАНАМ, г. Мосты  

231600, г. Мосты, ул. Советская, 34,  тел.: 8-01515-3-21-65. 

 

ІЎЕЎСКІ КРАЙ, г. Ивье  
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231330, г. Ивье, ул. 1 Мая, 6, тел.: 8-01595-2-11-09. 

 

ЛІДСКАЯ ГАЗЕТА, г. Лида  

231300, г. Лида, ул. Ленинская, 48, тел.: 8-01561-2-32-80. 

 

НАШ ЧАС, г. Волковыск  

231900, г. Волковыск, ул. Дзержинского, 5,  тел.: 8-01512-2-11-09. 

 

НОВАЕ ЖЫЦЦЕ, г. Новогрудок  

231400, г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 9, тел.: 8-01597-2-47-12. 

 

ПЕРАМОГА, г. Дятлово  

231460, г. Дятлово, ул. Красноармейская, 21, тел.: 8-01563-2 11 09. 

 

ПОЛЫМЯ, г.п. Кореличи  

231430, г. п. Кореличи, пл. 17 сентября, 7, тел.: 8-01596-2-21-65. 

 

ПРАЦА, г.п. Зельва 

231940, г.п. Зельва, ул.17 Сентября, 29, тел.: 8-01564-2-41-09. 

 

СВЕТЛЫ ШЛЯХ, г. Сморгонь  

231000, г. Сморгонь, ул. Советская, 29, тел.: 8-01592-3-21-65. 

 

СВІСЛАЦКАЯ ГАЗЕТА, г. Свислочь  

231960, г. Свислочь, ул. Комсомольская, 12, тел.: 8-01513-3-31-09. 

 

СЛОНІМСКІ ВЕСНІК, г. Слоним  

231800, г. Слоним, ул. Пушкина, 8, тел.: 8-01562-2-11-09. 

 

 

МОГИЛЕВ, МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МОГИЛЕВСКАЯ ПРАВДА, г. Могилев  

212000, г. Могилев, ул. Первомайская, 89, тел.: 8-0222-32-71-20. 

 

МАГІЛЕЎСКІЯ ВЕДАМАСЦІ, г. Могилев  

212000, г. Могилев, ул. Первомайская, 89, тел.: 8-0222-32-71-25.  

 

ЗЯМЛЯ І ЛЮДЗІ, г. Могилев  

212030, г. Могилев, , ул. Первомайская, 89, тел.: 8-0222-32-71-13. 

 

ВЕСТНИК МОГИЛЕВА, г. Могилев  

212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 89, тел.: 8-0222-32-71-48. 

 

ПРЫДНЯПРОЎСКАЯ НІВА, г. Могилев  
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212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 89,  тел.: 8-0222-22-10-56.  

 

АСІПОВІЦКІ КРАЙ, г. Осиповичи  

213760, г. Осиповичи, ул. Сумченко, 55, тел.: 8-02235-2-42-63. 

 

БАБРУЙСКАЕ ЖЫЦЦЕ, г. Бобруйск  

213826, г. Бобруйск, ул. Социалистическая, 103,  тел.: 8-02251-7-20-41. 

 

ВЕСНІК ЧЭРЫКАЎШЧЫНЫ, г. Чериков  

213533, г. Чериков, ул.Ленинская, 191, тел.: 8-02243 3-11-63. 

 

ГОЛАС КАСЦЮКОЎШЧЫНЫ, г. Костюковичи  

213640, г. Костюковичи, ул. Ленинская, 93,  тел.: 8-02245-2-11-33.  

 

ЗАРА НАД ДРУЦЦЮ, г.п. Белыничи  

213160, г. п. Белыничи,  ул. Советская, 27, тел.: 8-02232-5-11-68. 

 

ІСКРА, г. Чаусы  

213200, г. Чаусы, ул. Пролетарская, 13, тел.: 8-02242-2-12-63. 

 

КІРАВЕЦ, г. Кировск  

213940, г. п. Кировск, ул.Пушкинская, 15,  тел.: 8-02237-2-12-63. 

 

КРЫЧАЎСКАЕ ЖЫЦЦЕ, г. Кричев  

213500, г. Кричев,  ул. Советская, 36, тел.: 8-02241-5-12-63. 

 

ЛЕНІНСКІ ШЛЯХ, г. Горки  

213410, г. Горки,  ул. Советская, 5, тел.: 8-02333-2-22-63.  

 

МАЯК ПРЫДНЯПРОЎЯ, г. Быхов  

213320, г. Быхов, пл. Октябрьская, 1,  тел.: 8-02231-5-00-85. 

 

ПРЫСОЖСКI КРАЙ, г. Славгород  

213245, г. Славгород, ул. Ленинская, 32, тел.: 8-02246-2-12-63.  

 

РАДЗІМА, г.п. Глуск  

213860, г. п. Глуск, ул. Кирова, 16,  тел.: 8-02230-2-12-63. 

 

РОДНАЯ НІВА, г. Климовичи  

213600, г. Климовичи, пл. 50-летия Великого Октября, 1, тел.: 8-02344-5-11-

69. 

 

САВЕЦКАЯ ВЕСКА, г.п. Дрибин  

213430, г. п. Дрибин, ул. Ленина, 50, тел.: 8-02248-2-51-88. 
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СВЯТЛО КАСТРЫЧНІКА, г. Мстиславль  

213470, г. Мстиславль, ул. Коммунарная, 1,  тел.: 8-01513-3-31-09. 

 

СЕЛЬСКАЯ ЖЫЦЦЕ, г.п. Круглое  

213180, г. п. Круглое, ул. Советская, Дом Советов,  тел.: 8-02234-2-11-68. 

 

СЦЯГ САВЕТАЎ, г. Кличев  

213900, г. Кличев, пер. Пугачева, 5, тел.: 8-02236-2-12-63. 

 

ТРЫБУНА ПРАЦЫ, г. Бобруйск  

213800, г. Бобруйск, ул. К. Либюкнехта, 49,  тел.: 8-02251-7-34-75. 

 

УДАРНЫ ФРОНТ, г. Шклов  

213010, г. Шклов, ул. Ленинская, 76,  тел.: 8-02239-3-43-78. 

 

ЧЫРВОНЫ СЦЯГ, г.п. Краснополье  

213560, г.п. Кранополье,  ул. Гагарина, 8, тел.: 8-02238- 2-12-63. 

 

ШЛЯХ КАСТРЫЧНІКА, г. Хотимск  

213266, г. п. Хотимск, ул. Садовая, 20,  тел.: 8-02247-2-16-05. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА 

 

БЕЛТА, г. Минск 

220030, г. Минск, ул. Кирова, 26, тел.: 8-017-227-19-92. 

 

ИНТЕРФАКС-ЗАПАД, г. Минск 

220012, г. Минск, тел.: 8-017- 284-05-71, 284-05-74. 

 

ЭКОПРЕСС, г. Минск 

220000, г. Минск, ул. Чичерина, 21-606, тел.: 8-017-239 45 20. 

 

ВОЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «ВАЯР», г. Минск 

220029, г. Минск, ул. М. Богдановича, 29, тел.: 8-017- 293-44-92. 

 

МИНСК-НОВОСТИ, Г. Минск 

220012, г. Минск, пер. Калининградский, 20а, тел.: 8-017-287-39-93. 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСТВА 

 

1. Издательство «Беларусь» 

Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 11 

+375 17 2038742 

2. Издательство «Вышэйшая школа» 

Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 11 

+375 17 2035415 

3. Издательство «Мастацкая лiтаратура» 

Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 11 

+375 17 2034809 

Издательство «Народная асвета» 

Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 11 

+375 17 2036184 

4. Издательство «Беларуская Энцыклапедыя iмя П. Броўкi» 

Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, 15А 

+375 17 2840600 

5. Издательский дом «Беларуская навука» 

Беларусь, г. Минск, вул. Ф. Скорины, 40 

+375 17 263-76-18 

6. Издательство «Пачатковая школа» 

Беларусь, г. Минск, ул. Зм. Бядули, 9 

+375 17 2853765.  

https://www.google.by/search?ei=KuDSW4HqELGIlwSM2qG4Bw&q=%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B&oq=%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B&gs_l=psy-ab.3...220118.227900.0.228156.22.22.0.0.0.0.183.2509.0j21.21.0....0...1.1.64.psy-ab..1.19.2209...0j35i39k1j0i67k1j0i131k1j0i10k1j0i22i10i30k1j0i13k1j0i22i30k1j33i160k1.0.KS_M20qtSb8
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7. Издательство «Адукацыя і выхаванне» 

Беларусь, г. Минск, ул. Будённого, 21 

+375 17 2979149 

8. Издательский дом «Звязда» 

Беларусь, Минск, просп. Машерова, 11 

+375 17 2881294 

9. Издательский дом «Белый ветер» 

Беларусь, г. Мозырь, Советская улица, 198, оф. № 4 

+375 23 6325103  

10. Издательство «Новое знание» 

Беларусь, г. Минск, Пушкина проспект, 15А 

+375 17 2076904  

11. Издательство «Попурри» 

Беларусь, г. Минск , Восточная улица, 133 

+375 17 2372975  

12. Издательство «Кнігазбор» 

Беларусь, г. Минск, Фрунзе улица, 5 

+375 17 2007027 

13. Издательство «Аверсэв» 

Беларусь, г. Минск, М. Богдановича улица, 129А 

+375 17 2101898 

14. РУП «Белорусский Дом печати» 

Беларусь, г. Минск , Мясникова улица, 37 

+375 17 2226767 

15. Издательство «Четыре четверти» 

Беларусь, г. Минск, Б. Хмельницкого улица, 8 

+375 17 3312542 

16. Издательский центр Белорусского государственного университета 

Беларусь, г. Минск, ул. Красноармейская, 6 

+375 29 1557355 

17. Издательство «Техническая литература» БНТУ 

Беларусь, г. Минск, просп. Независимости, 65Б 

+375 17 2921011 

18. Издательский дом «Профф-Пресс»  

Беларусь, г. Минск, просп. Победителей, 21  

+375 17 2038447  

19. Издательство «Харвест»  

Беларусь, г. Минск, ул. Кульман, 1, корп. 3, этаж 4, комн. 42  

+375 17 2113845  
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20. Издательство «Амалфея»  

Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская, 62  

+375 17 2047100  

21. Издательство «Сказ»  

Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 34  

+375 17 2169124  

22. Издательство «Современная школа»  

Беларусь, г. Минск, ул. Машиностроителей, 29  

+375 17 218899  

23. Издательство «Юнилайн»  

Беларусь, г. Минск, ул. Берута, 3Б  

+375 17 3220286 

24. Издательство «Кузьма» 

Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 77, пом. 39, пом. 39 

+375 17 2098016 

25. Издательство «Промкомплекс» 

Беларусь, г. Минск, ул. Радиальная, 40,офис 202 

+375 17 2464617 

 

 

https://yandex.by/maps/?text=%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%C2%AB%D0%9A%D0%A3%D0%97%D0%AC%D0%9C%D0%90%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=27.598653%2C53.922119&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCQXhCijUjztAESXLSSh980pAEhIJYVRSJ6AJ5j8RoWgewCK%2Fxj8iBAABAgMoATABOMLHgvuvsYiLbUCdAUgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJieXABlQEAAAAAnQEAAAAA&ol=biz&oid=1117963301
https://yandex.by/maps/?text=%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%C2%AB%D0%9A%D0%A3%D0%97%D0%AC%D0%9C%D0%90%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=27.598653%2C53.922119&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCQXhCijUjztAESXLSSh980pAEhIJYVRSJ6AJ5j8RoWgewCK%2Fxj8iBAABAgMoATABOMLHgvuvsYiLbUCdAUgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJieXABlQEAAAAAnQEAAAAA&ol=biz&oid=1117963301
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ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ В БЕЛОРУССИИ, г. Минск 

220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а, тел.: 8-017-292 21 32. 

 

ВЕЧЕРНИЙ МИНСК, г. Минск (в составе холдинга УП «Агентство “Минск-

Новости” » 

220005, г. Минск, пр. Независимости, 44, тел.: 8-017-288-18-61. 

 

ГАСПАДЫНЯ ‒ СЕМЕЙНЫЙ ЖУРНАЛ, г. Минск 

220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а-228, тел.: 8-017-287 19 50. 

 

ЗАО «БЕЛКП-ПРЕСС (ГАЗЕТА «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В 

БЕЛОРУССИИ»), г. Минск 

220034, г. Минск, ул. Платонова, 1Б, к. 401, тел.: 8-017-290 94 91, 290 27 04. 

 

КУП «ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ» УП 

«КОММУНАЛЬНИК 

222310, г. Молодечно, ул. Громадовская, 3А, тел/факс: (0176) 55-10-10, тел.: 

(0176) 54-95-82; 54-95-83 

 

МИНСКИЙ КУРЬЕР г. Минск (в составе холдинга УП «Агентство “Минск-

Новости” » 

220012, г. Минск, пер. Калининградский, 20а, тел.: 8-017-287-39-93. 

 

7 ДНЕЙ г. Минск (в составе холдинга УП «БелТА» 

220030, г. Минск, ул. Энгельса, 30, тел.: 8-017-227 86 22, 227-19-92. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

220114, г. Минск, ул. Макаенка, 9, тел.: 8-017-389-63-52, 8-017-389-62-93. 

 

РУП РТЦ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «БРЕСТ» 

224030, г. Брест, ул. Куйбышева, 64, т. 8(0162) 21 56 21 ф. 21 31 38 

 

РУП РТЦ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ВИТЕБСК» 

210602, г. Витебск, ул. Коммунистическая, 8, тел. 54-95-11 

 

РУП РТЦ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ГОМЕЛЬ» 

246050, г. Гомель, ул. Пушкина, 8, тел.: 8- (0232) 34-26-78 

 

РУП РТЦ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ГРОДНО» 

230015, г. Гродно, ул. Горького, 85, тел./факс: (0152) 43-83-10, 48-01-15 

 

РУП РТЦ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «МОГИЛЕВ» 
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212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 83, тел./факс (0222) 31-00-33, тел. 

(0222) 70-70-59 

 

ЗАО «ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ» г. Минск 

220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 6, тел.: 8-017-290-66-72. 

 

ЗАО «СТОЛИЧНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ», г. Минск 

220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 6, тел.: 8-017-290-64-13. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МТРК «МИР», г. Минск 

220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 6, тел.: 8-017-290-64-45. 

 

РАДИОСТАНЦИЯ «МИНСКАЯ ВОЛНА» 

220039, г. Минск, ул. Чкалова, 5, тел.: (017) 222-05-20, тел./факс: (017) 222-

05-20 

 

 

«СЛУЦК TV» ОАО («СЛУЦКОБЛГАРАНТ») 

Г. Слуцк, ул. Комсомольская, 5А, тел.: 8(01795) 5-53-90. 

 

«СВЕТ-ТВ» (ОДО «СВЕТ») 

222120, г. Борисов, ул. Ватутина, 5/б, тел.: (177) 75-62-47 

 

«СКИФ» (ФИЛИАЛ ООО «ТЕЛЕКОМ-ГАРАНТ») 

222120, г. Борисов, 8 Марта 27, тел.: (177) 733 136 

 

КИУП «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ПИНСК» 

225710, г. Пинск, ул. М. Горького, 74, т. 8(0165) 32 26 26; 31 63 20 

 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ДРОГИЧИНСКОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

225710, г. Дрогичин, ул. Чкалова, 3, т. 8(0164) 43 07 97 

 

ГУ «РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РИК» 

22210, г. Береза, ул. Красноармейская, 27, т. 8(0164) 32 27 40 

 

БАРАНОВИЧИ-FM 

225406, г. Барановичи, ул. Гагарина, 40, т. 8 (0163) 60 36 36 

 

«РАДИО РАНАК», ТЕЛЕКАНАЛ «РАНАК» (ПТУП «РАНАК») 

247400, Гомельская область, г. Светлогорск, м-н Юбилейный, д.1, 

тел:(02342)40511 

 

РАДИО «ГОМЕЛЬ FM» 

246050, г. Гомель, ул. Пушкина, 8, тел:(80232) 777-200  

https://www.google.by/search?q=%D0%BC%D0%B3%D1%82%D1%80%D0%BA+%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B&oq=%D0%BC%D0%B3%D1%82%D1%80%D0%BA+%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B&aqs=chrome..69i57l2.4625j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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«ПРАВДА РАДИО» 

246003, г. Гомель, ул. Полесская, 17-а, тел: (80232) 30-03-03 

 

«ГОМЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РАДИО» 

246050, г. Гомель, ул. Пушкина, 8 

 

РАДИО «ГОМЕЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ РАДИО» 

246004, г. Гомель, ул.Шоссейная, д.41, тел: (80232) 639020 

 

ТЕЛЕКАНАЛ «РЕЧИЦА ТВ» (ОАО «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 

«ТЕЛЕВИД») 

247500, Гомельская область, г. Речица, Конева, 2, тел.: 8(02340) 2-46-32 

 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «НIРЭЯ» (ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОДО 

«ЭФИР») 

246050, г. Гомель, ул. Пушкина, 10а, тел. 8(0232) 30-50-00 

 

КУП «ТЕЛЕКАНАЛ «МОЗЫРЬ» 

247760, Гомельская область, г. Мозырь, пл. Горького, 1, тел.: 8(0236) 32-10-

71 

 

ТЕЛЕКАНАЛ «ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ КАНАЛ» 

246004, г. Гомель, ул. Шоссейная, д.41, тел:(80232)639020 

 

РАДИО ВИТЕБСК 

210602, г. Витебск, ул. Коммунистическая, 8, тел. 60-20-60 

 

ВЕКТОР ТВ 

211440, г. Новополоцк, ул. Молодежная, 74, тел. (8-0214) 53-35-34 

 

ЛЕПЕЛЬСКАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА 

211180, г. Лепель, ул. Партизанская, 10, тел. (8-02132) 4-14-71 

 

ПОСТАВЫ ТВ 

211875, г. Поставы, ул. Октябрьская, 62, тел. (8-02155) 2-06-01 

 

КУП «ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ «ГРОДНО ПЛЮС» 

230023, г. Гродно, ул.Ожешко,1., тел./факс: (0152) 77 33 37, 74 22 74 

 

КУП «ЛИДСКОЕ ТЕЛЕРАДИООБЪЕДИНЕНИЕ» 

231300, г. Лида, ул. Черняховского, 5, тел.: (0154) 56 75 36, тел/факс: 3 22 42 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕДАКЦИЯ ПРОГРАММЫ «НАВАГРУДСКІЯ НАВІНЫ» 

ТЕЛЕПРОГРАММА «НОВО-ТВ» 
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231400, г. Новогрудок, ул. Ленина, 3. тел.: (01597) 2 29 24 

 

РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕПРОГРАММЫ «СЛОНИМ ТВ» ООО «СЛОНИМСКОЕ 

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

231800, г. Слоним, Коссовский тракт, 102, тел.: (801562) 4 10 98, 4 19 19. 

 

ОДО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ИВЬЕ» ТЕЛЕПРОГРАММА «ИВЬЕ-ТВ» 

231337, Республика Беларусь, г. Ивье, пл. Комсомольская, 1, тел.: (801595) 2 

22 22 

 

ООО «ДИОН» ТЕЛЕКАНАЛ «МОГИЛЕВ-2» 

212030, г. Могилев, пер. Тульский, 26, тел. (0222) 70-78-70; факс 73-21-11 

 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «СКИФ-БОБРУЙСК» (ФИЛИАЛ ООО «ТЕЛЕКОМ-

ГАРАНТ») 

213800, г. Бобруйск, ул. Войкова, 20, тел. (0225) 49-02-82, 49-02-35; факс: 

(0225) 49-06-59 

 

ОАО «КЛИМОВИЧСКИЙ МИР ТВ» 

213633, Могилевская обл., г. Климовичи, ул. Первомайская, 30, тел/факс. 

(02244) 5-48-58, 5-52-53 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕДАКЦИЯ РАЙОННОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ 

«ТЕЛЕКОМПАНИЯ ШКЛОВ» 

г. Шклов, ул. Ленинская, 76, тел/факс: 8(02239) 7-07-12; 7-07-01 

 

ОТДЕЛ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ УКИП «РЕДАКЦИЯ 

ГАЗЕТЫ «БАБРУЙСКАЕ ЖЫЦЦЁ» 

213826, г. Бобруйск, ул. Пролетарская,31а. тел/факс: 8(0225) 72-50-24 
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ДАДАТАК 1. КАРЭКТУРНЫЯ ЗНАКІ1 

 

                                                             
1 Энциклопедия книжного дела. М.:Юристъ, 2004. С. 144-145. 
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ДАДАТАК 2. СЛУЖБОВЫЯ АБАВЯЗКІ КАРЭКТАРА 

Ажыццяўляе вычытку адрэдагаваных рукапісаў і чытанне карэктурных 

адбіткаў з мэтай забеспячэння графічнай і лексічнай аднастайнасці розных 

элементаў тэксту, устаранення арфаграфічных і пунктуацыйных памылак, 

захавання тэхнічных правіл набору, а таксама выпраўлення недахопаў 

сэнсавага і стылістычнага характару. Пры чытанні рукапісаў правярае іх 

камплектнасць (наяўнасць тытульнага ліста, уводзін, ілюстрацый, 

даведачнага матэрыялу і да т.п.), парадкавую нумарацыю раздзелаў у змесце, 

параўноўвае іх назвы з загалоўкамі ў тэксце, забяспечвае правільнасць 

напісання і ўніфікацыю тэрмінаў, сімвалаў, адзінак вымярэння, умоўных 

скарачэнняў, аднастайнасць абазначэнняў у ілюстрацыях і тэксце. Устараняе 

няяснасць у напісанні асобных літар і знакаў, няправільную разбівку на 

абзацы, узгадняе з рэдактарамі заўважаныя стылістычныя хібы. Правярае 

правільнасць афармлення табліц, зносак, формул, даведачнага апарата 

выдання, паўнату бібліяграфічнага апісання і наяўнасць адпаведных 

спасылак на крыніцы цытат і лічбавых даных у тэксце. Дае ўказанні 

наборшчыку па наборы злучкоў, працяжнікаў, шматзначных лікаў і да т.п. 

Дапаўняе рэдактарскі пашпарт, адзначаючы ў ім усе асаблівасці вычыткі. 

Пры чытанні карэктурных адбіткаў правярае адпаведнасць набранага тэксту 

арыгіналу. Выпраўляе арфаграфічныя, пунктуацыйныя і тэхнічныя памылкі, 

дапушчаныя пры наборы або перадрукоўкі рукапісаў. Правярае правільнасць 

набору тэксту, загалоўкаў, заўваг і іншых выдзяляемых частак выдання ў 

адпаведнасці з агульннымі правіламі паліграфічнай вытворчасці і ўказаннямі 

тэхнічнага рэдактара. Падпісвае рукапісы ў набор і на выпуск у свет. 

 

ДАДАТАК 3. СЛУЖБОВЫЯ АБАВЯЗКІ РЭДАКТАРА 

Ажыццяўляе рэдагаванне выпускаемай рэдакцыйна-выдавецкім 

падраздзяленнем навуковай і метадычнай літаратуры, інфармацыйных і 

нарматыўных матэрыялаў з мэтай забеспячэння высокага навуковага і 

літаратурнага ўзроўняў выдання. Удзельнічае ў падрыхтоўцы выдавецкіх 

дамоў з аўтарамі і працоўных пагадненняў са знешнімі рэцэнзентамі. 

Разглядае рукапісы і рэцэнзіі на іх. Рыхтуе заключэнні пра магчымасці 

выдання рукапісу ў пададзеным выглядзе або пасля дапрацоўкі з улікам 

прапанаваных выпраўленняў, дапаўненняў, скарачэнняў. У выпадку 

адхілення выдання рукапісаў рыхтуе абгрунтаваныя пісьмовыя адмовы ва 

ўстаноўленыя дамовамі тэрміны. Рэдагуе прынятыя да выдання рукапісы, 

аказваючы пры гэтым аўтарам неабходную дапамогу (па паляпшэнні 

структуры рукапісаў, выбары тэрмінаў, афармленні ілюстрацый і да т.п.), 
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узгадняе з імі рэкамендуемыя змены. У працэсе рэдагавання правярае 

выкананне аўтарамі заўваг рэцэнзентаў і патрабаванняў, якія прад’яўляюцца 

да рукапісаў па іх дапрацоўцы, камплектнасць пададзенага матэрыялу, 

адпаведнасць назваў раздзелаў рукапісу іх зместу, а таксама наколькі 

адлюстраваны ў працах найноўшыя дасягненні навукі, тэхнікі і перадавога 

вытворчага вопыту. Павярае па першакрыніцах правільнасць напісання 

прыведзеных цытат і лічбавых даных, выкарыстання і напісання імён, 

навукова-тэхнічных тэрмінаў, адзінак вымярэння, афармлення даведачнага 

апарату выдання, адпаведнасць прыведезных сімвалаў абазначэнням, 

устаноўленым стандартамі або прынятым у навуковай і нарматыўнай 

літаратуры. Ажыццяўляе неабходнае літаратурнае рэдагаванне рукапісаў. 

Складае рэдактарскі пашпарт рукапісу, дае ўказанні і паясненні тэхнічнаму 

рэдактару, карэктару, наборшчыку. Рыхтуе зноскі, дублікаты, рабочы змест. 

Сумесна з аўтарамі і тэхнічным рэдактарам разглядае ілюстратыўныя 

матэрыялы, вызначае іх месца ў выданні і перадае мастацкаму рэдактару для 

своечасовага вырабу графікаў і клішэ. Удзельнічае ў вырашэнні пытанняў, 

звязаных з мастацкім і тэхнічным афармленнем рэдагуемых выданняў. 

Падпісвае рукапісы ў вытворчасць, апрацоўвае карэктурныя адбіткі і 

правярае сігнальныя экземпляры перад выпускам у свет. Складае спісы 

знойдзеных апячатак. 

 

ДАДАТАК 4. СЛУЖБОВЫЯ АБАВЯЗКІ ТЭХНІЧНАГА РЭДАКТАРА 

Ажыццяўляе тэхнічнае рэдагаванне выданняў з мэтай забеспячэння іх 

высокаякаснана паліграфічнага выканання. Удзельнічае ў распрацоўцы 

праектаў мастацкага і тэхнічнага афармлення выданняў. У адпаведнасці з 

характарам выданняў удакладняе пабудову рукапісу, правярае правільнасць 

яе структуры (разбіўку на раздзелы, часткі, главы і да т.п.) і 

супадпарадкавання загалоўкаў у змесце. Вызначае тэхнічную прыгоднасць 

арыгіналу да набору. Робіць разметку арыгіналу выдання, указвае тэхніку 

набору, парадак размяшчэння ілюстрацый і элементаў афармлення выданняў. 

Рыхтуе макеты мастацкага і тэхнічнага афармлення складаных выданняў, 

складаных па пабудове палос (табліц, малюнкаў, арнаментаў). Правярае 

аўтарскія аўтэнтыкі ілюстрацый з мэтай устанаўлення магчымасці іх 

выкарыстання для стварэння арыгіналаў, прыгодных да паліграфічнага 

аднаўлення, і вызначае тэхналагічныя асаблівасці іх вырабу. Складае 

тэхнічныя выдавецкія спецыфікацыі і кантралюе выкананне ўказанняў па 

паліграфічным выкананні друкаванага выдання. Правярае і апрацоўвае 
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карэктурныя адбіткі, айэньвае якасць набору, кампазіцыю кожнай паласы  

развароту. Кантралюе захаванне паліграфічным прадпрыемствам 

патрабаванняў, устаноўленых спецыфікацыямі, дае адпаведныя ўказанні па 

выпраўленні дапушчаных пры наборы памылак і недахопаў тэхнічнага 

афарімлення. Апрацоўвае карэктуру пробных адбіткаў ілюстрацый, 

расклейвае іх у парадку нумарацыі. Устараняе парушэнні, выкліканыя 

зменамі тэксту рэдактарам, звярае з тэкстам змест, правярае правільнасць 

пабудовы загалоўкаў і іх шрыфтавага афармлення, размячае ўклейкі. 

Сумесна з матсацкім рэдактарм рыхтуе да друку вокладку (пераплёт). 

Правярае і запаўняе выходныя даныя выдання. Праглядае сігнальныя 

экземпляры, правярае якасць друку, брашуровачна – пераплётных і 

аддзелачных работ. Прымае меры па паляпшэнні паліграфічнага выканання 

выданняў пры вытворчасці тыражу. 

 

ДАДАТАК 5. СЛУЖБОВЫЯ АБАВЯЗКІ НАВУКОВАГА РЭДАКТАРА 

Ажыццяўляе навуковае рэдагаванне найбольш складаных работ 

пэўнага тэматычнага напрамку з мэтай забеспячэння высокага навуковага і 

літаратурнага ўзроўню выданняў. Удзельнічае ў складанні праектаў 

тэматычных планаў выдання навуковай і метадычнай літаратуры, у падборы 

рэцэнзентаў, у падрыхтоўцы выдавецкіх дамоў з аўтарамі і працоўных 

пагадненняў з рэцэнзентамі.  

Кансультуе рэдактараў свайго тэматычнага напрамку аб найноўшых 

айчынных і замежных дасягненнях навукі і тэхнікі ў адпаведнай галіне ведаў. 

Разглядае аўтарския рукапісы і рэцэнзіі на іх, рыхтуе заключэнни аб 

магчымасці выдання рукапісаў у прадстаўленым выглядзе або пасля 

дапрацоўкі з улікам прапанаваных выпраўленняў, дапаўненняў, скарачэнняў. 

У выпадках адхіленні выдання рукапісаў рыхтуе абгрунтаваныя пісьмовыя 

адказы ва ўстаноўленыя дамовамі тэрміны.  

Рэдагуе прынятыя да выдання рукапісы, аказваючы пры гэтым аўтарам 

неабходную дапамогу (па паляпшэнню структуры рукапісаў, выбару 

тэрмінаў, афармленні ілюстрацый і да т.п.), узгадняе з імі змены. У працэсе 

навуковага рэдагавання правярае, наколькі адлюстраваны ў працах, 

падрыхтаваных да выдання, найноўшыя дасягненні навукі, тэхнікі і 

перадавога вытворчага вопыту, а таксама ўлічаны аўтарамі заўвагі 

рэцэнзентаў і патрабаванні, што прад'яўляюцца да рукапісаў па іх 

дапрацоўцы.  
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Правярае камплектнасць прадстаўленага матэрыялу, адпаведнасць 

рукапісу зацверджанаму плану, назвы раздзелаў зместу, правільнасць 

напісання цытат і лічбавых даных, ужывання і напісання імёнаў, сімвалаў, 

навукова-тэхнічных тэрмінаў, адзінак вымярэння, афармлення даведачнага 

апарата выдання. Ажыццяўляе неабходнае літаратурнае рэдагаванне 

рукапісаў.  

Складае рэдактарскі пашпарт рукапісў, дае ўказанні і тлумачэнні 

тэхнічнаму рэдактару, карэктару, наборшчыкам. Сумесна з аўтарамі і 

тэхнічным рэдактарам разглядае ілюстрацыйныя матэрыялы, устанаўлівае іх 

месца ў выданні. Удзельнічае ў вырашэнні пытанняў, звязаных з мастацкім і 

тэхнічным афармленнем работ. Падпісвае рукапісы ў вытворчасць, 

апрацоўвае карэктурнымя адбіткі і правярае сігнальныя асобнікі перад 

друкам. Складае спісы выяўленых памылак друку. 
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