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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Дысцыпліна спецыялізацыі “Рэдагаванне вучэбнай і навуковай літаратуры” мае цесную 
сувязь з курсам “Методыка літаратурнага рэдагавання” і з'яўляецца яе лагічным працягам, 
паколькі дапаўняе і развівае звесткі і ідэі, ужо атрыманыя студэнтамі.  

Паколькі студэнты Інстытута журналістыкі  атрымліваюць трывалую моўную падрыхтоўку 
на працягу двухгадовых курсаў "Беларуская мова", "Руская мова", курса "Стылістыка", паколькі 
моўныя пытанні аналізуюца ў межах курса “Методыка літаратурнага рэдагавання”, праграма 
дысцыпліны спецыялізацыі “Рэдагаванне вучэбнай і навуковай літаратуры” засяроджвае асноўную 
ўвагу на агульных правілах моўнай апрацоўкі рукапісу вучэбнай і навуковай кнігі. У цэнтры ўвагі 
– спецыфіка рэдактарскай працы на розных этапах падрыхтоўкі вучэбнага і навуковага выдання, 
якая абумоўлена асаблівасцямі выдавецкай і адукацыйнай сістэмы ў Рэспубліцы Беларусь. 

Мэтай дысцыпліны “Рэдагаванне вучэбнай і навуковай літаратуры” з'яўляецца азнаямленне 
студэнтаў са спецыфікай рэдактарскай работы з вучэбнай і навуковай літаратурай, а таксамам 
забеспячэнне будучых рэдактараў прафесійнай кампетэнцыяй у галіне рэдакцыйна-выдавецкай 
дзейнасці. Курс будуецца на аснове апошніх дасягненняў у рэдакцыйна-выдавецкай справе, 
грунтуецца на апошніх набытках тэорыі і практыкі рэдагавання. Мэта курса рэалізуецца праз 
вырашэнне наступных агульных і прыватных задач: 

– выявіць спецыфіку рэдагавання вучэбных і навуковых тэкстаў; 
– вучыць студэнтаў карыстацца на практыцы прыёмамі рэдактарскага аналізу і метадамі 

ацэнкі навуковай і вучэбнай літаратуры; 
– практычна замацаваць веды студэнтаў па агульнай тэорыі рэдагавання, а таксама 

ўдасканаліць атрыманыя навыкі пры правядзенні моўна-стылёвай праўкі навуковых і вучэбных 
тэкстаў; 

– замацаваць на практыцы прыёмы ацэнкі спосабаў дасягнення камунікатыўнага 
ўзаемадзеяння аўтара навуковага і вучэбнага тэксту і яго адрасата.   

У выніку засваення курса дысцыпліны спецыялізацыі “Рэдагаванне вучэбнай і навуковай 
літаратуры” студэнты павінны 

ведаць: 
– тыпалагічныя прыкметы навуковых і вучэбных выданняў; 
– асаблівасці падрыхтоўкі да друку рукапісаў вучэбных і навуковых выданняў; 
– спецыялізацыю выдавецкага рынка Рэспублікі Беларусь; 
– асноўныя крытэрыі адбору рукапісаў вучэбных і навуковых выданняў; 
– асаблівасці рэдагавання складаных відаў тэкстаў і ілюстрацыйнага матэрыялу; 
умець: 
– арганізоўваць рэдакцыйна-выдавецкі працэс "ад рукапісу да кнігі"; 
– вызначаць від выдання, якому адпавядае прадстаўлены рукапіс; 
– ацаніць прадстаўлены рукапіс на прадмет мэтазгоднасці яго выдання; 
– праводзіць неабходную і дастатковую моўна-стылёвую праўку рукапіса вучэбнага і 

навуковага выдання; 
– распрацоўваць або пры неабходнасці ўдасканальваць структуру навуковага ці вучэбнага 

выдання.  
Дысцыпліна спецыялізацыі “Рэдагаванне вучэбнай і навуковай літаратуры” выкладаецца на 

працягу 8-га навучальнага семестра з формай кантролю ведаў – экзаменам. У адпаведнасці з 
тыпавым вучэбным планам на вывучэнне дысцыпліны адводзіцца 110 гадзін, з якіх 68 гадзін – 
аўдыторныя (44 гадзіны – лекцыі, 18 гадзін – практычныя заняткі, 6 гадзін – кіруемая самастойная 
праца студэнта).  



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 
 

Колькасць гадзін 
Аўдыторныя Самаст. 

работа 

№ 
п/п 

Найменне раздзелаў, тэм 

Лекцыі Практыч., 
семінар. 

Лаб. 
занят. 

КСР  
 

1 Уводзіны ў прадмет 2     
2 Стандартызацыя вучэбных выданняў  4    4 
3 Стандартызацыя навуковых вы-

данняў 
4 2   4 

4 З гісторыі вучэбнай літаратуры  4 2   4 
5 З гісторыі навуковай літаратуры  4 2  2 4 
6 Вучэбны тэкст як прадмет творчай 

працы рэдактара 
4 2   4 

7 Навуковы тэкст як прадмет творчай 
працы рэдактара 

4 2  2 4 

8 Патрабаванні да вучэбных выданняў 4 2   4 
9 Патрабаванні да навуковых выданняў 4 2   4 
10 Работа рэдактара над вучэбнай лі-

таратурай 
4 2   4 

11 Работа рэдактара над навуковай лі-
таратурай 

6 2  2 6 

Усяго 44 18  6 42 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 "Рэдагаванне вучэбнай і навуковай літаратуры" як 

дысцыпліна спецыялізацыі. Яе змест і задачы 
2     

2, 3, 4, 10, 
12,  

 

2 Гісторыя класіфікацыі выданняў. Крытэрыі класіфіка-
цыі паводле функцый выдання, спосабаў адлюстра-
вання рэчаіснасці, чытацкага адраса, перыядычнасці 
выхаду, характару інфармацыі, мэт чытання 

2     10, 11, 13  

3 Віды вучэбных выданняў. Класіфікацыя выданняў па-
водле характара інфармацыі. Дзяржаўныя стандарты і 
інстукцыі, якія рэгулююць выпуск вучэбных выдан-
няў. Функцыі вучэбнай літаратуры 

2     2, 3, 5, 10  

4 Віды навуковых выданняў 2     4, 10, 11, 18  
5 Класіфікацыя навуковых выданняў паводле характара 

інфармацыі. Функцыі навуковай літаратуры 
2     10, 11, 17  

6 Дзяржаўныя стандарты і інстукцыі, якія рэгулююць 
выпуск навуковых выданняў  2   

раздрукоўкі 
дзяржстандартаў і 

інструкцый 

4, 5, 11, 12, 
18, 19, 21 

практ. раб.  

7 Зараджэнне вучэбнай літаратуры. Першыя падручні-
кі. Вучэбная літаратура ў розныя часы. Вучэбнае кні-
гавыданне сёння. Вучэбныя кнігі на Беларусі 

2     2, 3  

8 Роля Я.-А. Коменскага ў гісторыі вучэбнай літарату-
ры. Тэорыя падручніка К.Д. Ушынскага 

2     2, 3, 10  

9 Рэдагаванне тэставых заданняў да ВМК па школьных  
дысцыплінах  

 2   
адбіткі аўтарскіх 

рукапісаў 
2, 3, 13, 19, 

20, 21 
Тэст 1  

10 Сінкрэтызм старажытнай літаратуры. Гісторыя аната-
цый. Слоўнікі ў Сярэднявечча і эпопу Адраджэння. 
Зараджэнне бібліяграфічнай справы 

2     4, 10, 18  



11 Слоўнікавая справа на Беларусі ў 20--30-я гг. ХХ ст. 
Дзейнасць выдавецтва “БелЭн імя П. Броўкі” 

2     
4, 6, 8, 10*, 

11*, 14, 
 

12 Рэдагаванне энцыклапедычных артыкулаў  
 2   карткі-заданні 

4, 11, 12, 19, 
20, 21 

практ. раб.  

13 Сучасныя беларускія слоўнікі і энцыклапедыі 
   2 рэфераты 

4, 6, 8, 10*, 
11*, 14,  

практ. раб. 

14 Трактоўка тэрміну "тэкст" у тэорыі і практыцы рэда-
гавання. Асноўныя характарыстыкі вучэбнага тэксту 

2     2, 3  

15 Асаблівасці моўна-стылёвага рэдагавання вучэбнай 
літаратуры 

2     2, 3  

16 Асаблівасці моўна-стылёвага рэдагавання вучэбнага 
тэксту на замежнай мове (вядомай і невядомай) 

 2   

слайды з выявамі 
старонак падруч-

нікаў па замежных 
мовах 

2, 3, 8, 12, 
19, 20 

практ. раб.  

17 Асноўныя характарыстыкі навуковага тэксту. Лагіч-
ныя асновы рэдагавання навуковай літаратуры 

2     
4, 5, 10, 11, 

18,  
 

18 Асаблівасці моўна-стылёвага рэдагавання навуковай  
літаратуры. Работа над лексічнымі, марфалагічнымі і 
сінтаксічнымі сродкамі мовы ў навуковым тэксце 

2     
4, 5, 10, 11, 

17 
 

19 Асаблівасці моўна-стылёвага рэдагавання навуковага  
тэксту на замежнай мове (вядомай і невядомай) 

 2   

раздрукоўкі аната-
цый да навуковых 
артыкулаў на ан-

глійскай мове 

4, 5, 11, 13, 
16, 19, 20 

практ. раб.  

20 Роля і месца розных функцыянальных стыляў у наву-
ковай літаратуры 

   2 
раздрукоўкі наву-
ковых артыкулаў 

4, 5, 11, 13, 
19, 20 

Тэст 2 

21 Фарміраванне патрабаванняў да вучэбнай літаратуры: 
крыніцы і сродкі іх фіксацыі 

2     2, 3, 5, 8, 12  

22 Псіха-фізіялагічныя нормы для вучэбных выданняў 2     2, 3, 5, 13,   

23 Патрабаванні да апарату арыенціроўкі і апарату арга-
нізацыі засваення ведаў у вучэбным выданні 

 2   

ксеракопіі элемен-
таў апарату арые-
нціроўкі і апарату 
арганізацыі засва-
ення ведаў вучэб-

нага выдання  

2, 3, 5, 10, 
12, 19, 20 

практ. раб.  

24 Патрабаванні да зместу, мовы і структуры навуковага 
выдання. Асаблівасці рэдагавання ў навуковым вы-
данні "Зместу" ("Оглавления", "Содержания")  

2     
4, 5, 11, 13, 

17 
 



25 Патрабаванні да асноўнага, дадатковага і паясняль-
нага тэксту ў навуковым выданні. Асаблівасці адбору 
фактычнага матэрыялу для навуковага выдання  

2     4, 11, 13  

26 Асаблівасці падрыхтоўкі анатацыі, бібліяграфіі, прад-
мовы, зместа, пасляслоўя, падрадковых каментараў і 
заўваг, паказальнікаў і дадаткаў у навуковым выданні 

 2   

ксеракопіі аната-
цыі, бібліяграфіі, 
прадмовы, зместа, 
пасляслоўя, пад-
радковых камен-
тараў і заўваг, па-
казальнікаў з на-
вуковага выдання 

4, 10, 11, 12, 
19, 20 

Тэст 3 

27 Этапы рэдактарскай працы над вучэбным выданнем. 
Аналіз і праверка фактычнага матэрыялу ў вучэбным 
выданні 

2     
2, 3, 5, 13, 

16,  
 

28 Выдавецкі працэс у Беларусі і вучэбная кніга. Грыфа-
ванне вучэбных выданняў. Вучэбныя выданні на рын-
ку Рэспублікі Беларусь: чытацкі попыт і канкурэнцыя 

2     2, 3  

29 Рэдагаванне складаных відаў вучэбнага тэксту 

 2   

мультымедыйныя 
дадаткі да сучас-
ных падручнікаў; 

дыскі з ЭСН 

1, 2, 3, 12, 
19, 20 

практ. раб.  

30 Вызначэнне актуальнасці навуковага выдання. Выву-
чэнне чытацкай патрэбы ў пэўным выданні. Спецыя-
лізацыя рэдактара ў пэўнай галіне ведаў. Пашырэнне 
прафесійнай кампетэнцыі рэдактара 

2     
4, 8, 11, 13, 

17 
 

31 Маркетынгавая праца рэдактара ў выдавецтве, якое 
спецыялізуецца на выпуску навуковай літаратуры. 
Спецыфіка тэматычнага планавання  

   2 
выдавецкія прайс-

лісты; тэматыч-
ныя планы 

13, 15, 19 практ. раб.  

32 Аналіз і праверка фактычнага матэрыялу ў навуко-
вым выданні 

2     10, 11  

33 Праца рэдактара над тэрміналогіяй навуковага вы-
дання 

2     
4, 7, 9, 11, 

12 
 

34 Знешняе рэцэнзаванне навуковага артыкула 
 2   

ксеракопіі навуко-
вых артыкулаў 

6, 11, 13, 19 Тэст 4 
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ПРАТАКОЛ 
УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ ПА ВЫВУЧАЕМАЙ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ 

З ІНШЫМІ ДЫСЦЫПЛІНАМІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 
 

Назва дыцыліны, з 
якой патрабуецца 
ўзгадненне 

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

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

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



ДАПАЎНЕННІ І ЗМЯНЕННІ 

ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ ПА ВЫВУЧАЕМАЙ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ 

НА_________________________________ / ___________НАВУЧАЛЬНЫ ГОД 
 

№ п/п Дапаўненні і змяненні Падстава 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Вучэбная праграма перагледжана і адобрана на пасяджэнні кафедры 

 

________________________________(пратакол №_______ ад __________ 201 ____г.) 
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