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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

У сучасных сродках масавай інфармацыі важнае месца займаюць 
рэкламныя паведамленні. Іх моўная і пазамоўная арганізацыя патрабуе ад 
журналістаў і рэдактараў дэталёвага ведання структурнай арганізаванасці 
рэкламнага тэксту, яго жанравай прыналежнасці, мэтанакіраванасці да пэўнай 
чытацкай аўдыторыі. Узровень арганізацыі рэкламы не толькі сведчыць пра 
аўтарскія разумовыя магчымасці, яго маўленчы патэнцыял, але і адлюстроўвае ў 
большасці прыкладаў сацыяльныя, псіхалагічныя, маральна-этычныя 
запатрабаванні часу.  Паказчык мыслення ці свядомасці грамадства вызначаецца, 
перш за усё, праз якасць маўлення індывідуумаў, што яскрава перадаецца праз 
мову  рэкламы.  Адметнасць рэкламных інфармацый праяўляецца ў дзеянні 
схемы, па  якой нашай свядомасці праз шматразовы паўтор навязваецца пэўны 
вобраз, што прыводзіць адрасанта да патрэбных асацыяцый ў мысленні і да 
актыўных дзеянняў з яго боку. Часта рэклама адмоўна ўплывае на розум і пачуцці 
праз слова, выклікае адваротныя рэакцыі. Часам сродкі масавай інфармацыі 
дэманструюць рэкламныя паведамленні, дзе заўважаюцца парушэнні законаў 
логікі і правільнасці маўлення, чым садзейнічаюць зніжэнню маўленчага  
патэнцыялу носьбітаў мовы і падзенню агульнага ўзроўню культуры грамадства 
наогул - гэта з’яўляецца паказчыкам  недасведчанасці  журналістаў, а таксама і 
рэдактараў у засваенні спецыфікі рэкламнай інфармацыі. 

 Курс па профілі “Рэдактар рэкламы” з’яўляецца на сёння важнай і 
актуальнай вучэбнай дысцыплінай, якая знаёміць студэнтаў спецыяльнасці 
“Літаратурная работа” з класіфікацыяй рэкламы: паводле сродкаў успрымання, 
мэт ўздзеяння, па характары размешчанай інфармацыі, каналах распаўсюджання; 
з відамі рэкламных тэкстаў; з тыпалагічнымі прыметамі рэкламных выданняў, 
методыкай рэдактарскага аналізу  тэкстаў рэкламы, лінгвістыкай рэкламы, з 
тыповымі памылкамі пры рабоце з рэкламнымі матэрыяламі.  

У межах лабараторных заняткаў прадугледжваецца падрабязнае 
азнаямленне студэнтаў са спецыфікай рэкламных інфармацый, якія знаходзяцца 
на сумежжы розных функцыянальных стыляў маўлення. 

Пры вывучэнні курса па профілі “Рэдактар рэкламы” студэнты павінны: 
- азнаёміцца з асноўнымі паняццямі вывучэння мовы рэкламы; 
- умець вызначаць жанравую прыналежнасць рэкламных тэкстаў; 
- засвоіць класіфікацыйныя уласцівасці рэкламы ў друку, тэле- і 

радыёрэкламы; 
- вывучыць лінгвістыку рэкламных інфармацый; 
- прымяняць на практыцы рэдактарскія метады працы над рэкламным 

тэкстам; 
-    азнаёміцца з сучаснымі тэндэнцыямі ўключэння ў рэкламныя 

інфармацыі невербальных кампанентаў. 
Такім чынам, вывучэнне курса па профілі “Рэдактар рэкламы” з’яўляецца 

неабходным элементам у агульнай падрыхтоўцы студэнтаў спецыяльнасці 
“Літаратурная работа”, які пашырае дэталёвае засваенне ведаў ў рэчышчы 
лінгвастылістычнага і рэдактарскага накірункаў. 

 



 
ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 
Колькасць гадзін 

Аўдыторныя 
№ п/п Найменне раздзелаў, тэм 

Лекцыі Практыч., 

семінар. 

Лаб. 
занят. 

КСР 
Самаст. 
работа 

1. Рэклама як від дзейнасці. 
Ключавыя паняцці ў рэкламе. 

       4   

2. Класіфікацыя рэкламных 
інфармацый. 

       4   

3.  Каналы распаўсюджання рэкламы.         4   
4. Тыпалагічныя прыметы рэкламы ў 

друкаваных выданнях. 
        8       2  

5. Роля рэдактара ў складанні 
рэкламнай інфармацыі. 

        4   

6. Рэдактар і аўтар рэкламнага тэкста  
(аспекты ўзаемадзеяння). 

        2   

7. Кампазіцыйныя асаблівасці 
рэкламных тэкстаў. 

        4       2  

8. Рэкламны слоган. Праблема  
інтэртэкстуальнасці ў слоганах 

        4       2  

9. Тыпы рэкламных загалоўкаў. 
Моўныя памылкі. 

        6       2  

10. Лінгвістыка рэкламных тэкстаў.         4       2  
11. Марфалагічная стратыфікацыя 

рэкламных тэкстаў. 
        4   

12. Рэдагаванне неэфектыўнай 
рэкламы. 

        2   

13. Крытэрыі рэдактарскай ацэнкі 
мастацкага афармлення рэкламы. 

        2   

14. Невербальныя сродкі ў вуснай і 
пісьмовай рэкламнай інфармацыі. 

        2   

15. Крэалізаваныя рэкламныя тэксты.         2   
16. Правілы ўключэння ў вербальны 

тэкст фотаздымкаў і малюнкаў. 
        2       2  

17. Рэдактарская апрацоўка сімвалаў і 
лічбаў у рэкламе. 

        2        2  

18. Колер у рэкламе. Кантраснасць як 
метад прыцягнення ўвагі 
спажыўца. 

        2       2  

19. Шрыфт як невербальны элемент 
афармлення рэкламы. 

        2       2  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Рэклама як від дзейнасці. Ключавыя паняцці ў 
рэкламе, іх тэрміналагічная характарыстыка. 
Закон аб рэкламе ў Беларусі. Брыф як метад 

эфектыўнай работы над рэкламнай інфармацыяй. 

       

2 Класіфікацыя рэкламных інфармацый. 
Класіфікацыя рэкламы па сродках успрымання; 
па мэтах уздзеяння; па характару размешчанай 

інфармацыі. Сацыяльная, палітычная, іміджавая 
рэклама. Методыка рэдагавання рэкламы розных 

тыпаў. 

    
Актуалізацыя 

аўдыявізуальных 
сродкаў. 

 
Вусныя і 

пісьмовыя 
заданні. 

3 Каналы распаўсюджання рэкламы. Тэлерэклама, 
радыёрэклама, рэклама ў друку, у інтэрнэце. 

Розныя падыходы да рэдагавання тэкстаў 
рэкламы паводле каналаў распаўсюджання.  

    
Актуалізацыя 

аўдыявізуальных 
сродкаў. 

 
Вусныя і 

пісьмовыя 
заданні. 

4 Тыпалагічныя прыметы рэкламы ў друкаваных 
выданнях. Дыферэнцыраваныя і інтэгральныя 

прыметы тэкстаў рэкламы ў друку і друкаванай 
рэкламы. Рэкламныя аб’явы, кансультацыі, 

артыкулы і інш. Спецыфіка газетна-часопіснай 
рэкламы. 

      
Вусныя і 

пісьмовыя 
заданні. 

5 Роля рэдактара ў складанні рэкламнай 
інфармацыі. Збор інфармацыі, апрацоўка 

матэрыялаў, выбар макета выдання. Форма 
рэалізацыі рэкламнай ідэі. 

      
Вусныя 

заданні. Тэст 



6 Рэдактар і аўтар рэкламнага тэкста  (аспекты 
ўзаемадзеяння). Рэдакцыйна-выдавецкія 

патрабаванні да зместу і афармлення аўтарскага 
арыгінала. Сумесная творчасць рэдактара і 

аўтара. Прычыны непаразуменняў у працэсе 
словатворчасці. 

      
Вусныя 
заданні. 

7 Кампазіцыйныя асаблівасці рэкламных тэкстаў. 
Дзеянне законаў логікі ў рэкламе. Кампаненты 
рэкламнага тэксту. Рэдактарскі аналіз розных 

рэкламных мадэлей. 

    
Актуалізацыя 

аўдыявізуальных 
сродкаў. 

 
Пісьмовыя 

заданні. 

8 Рэкламны слоган. Віды, класіфікацыі, правілы 
складання. Праблема  інтэртэкстуальнасці ў 

слоганах.  
      

Пісьмовыя 
заданні. 

9 Тыпы рэкламных загалоўкаў. Моўныя памылкі. 
      

Вусныя 
заданні. 

10 Лінгвістыка рэкламных тэкстаў. Асаблівасці 
ўключэння ў тэкст вобразных сродкаў, сінонімаў, 

антонімаў. Антытэза, аксюмаран, каламбур, 
іронія, перыфраз як стылістычныя прыёмы ў 

тэксце. Абмежаванае ўжыванне функцыянальна-
стылістычных тыпаў лексікі ў рэкламе. 

    
Актуалізацыя 

аўдыявізуальных 
сродкаў. 

 
Вусныя і 

пісьмовыя 
заданні. 

11 Марфалагічная стратыфікацыя рэкламных 
тэкстаў. Функцыянаванне аддзеяслоўных 

назоўнікаў, прыналежных і адносных 
прыметнікаў. 

      
Пісьмовыя 

заданні. 

12 Рэдагаванне неэфектыўнай рэкламы. Памылкі ў 
кампазіцыі. Неэтычная рэклама. Тэксты з 

сэнсавымі памылкамі. 
    

Актуалізацыя 
аўдыявізуальных 

сродкаў. 
 

Выніковы 
тэст. 

Рэфераты. 
13 Крытэрыі рэдактарскай ацэнкі мастацкага 

афармлення рэкламы. Ілюстратыўны матэрыял у 
рэкламе. Спецыфіка ўключэння, мэтавае 

прызначэнне. Паняцце пра канстанты. 
Невербальныя сродкі ў вуснай і пісьмовай 

рэкламнай інфармацыі. 

      
Вусныя 
заданні 



14 Невербальныя сродкі ў вуснай і пісьмовай 
рэкламнай інфармацыі.      

Актуалізацыя 
аўдыявізуальных 

сродкаў. 
 

Пісьмовыя 
заданні 

15 Крэалізаваныя рэкламныя тэксты. Тыпалогія 
невербальных знакаў.        

Вусныя, 
пісьмовыя 

заданні. 
16 Правілы ўключэння ў вербальны тэкст 

фотаздымкаў і малюнкаў. Парады рэдактара.     
Актуалізацыя 

аўдыявізуальных 
сродкаў. 

 
Вусныя, 

пісьмовыя 
заданні. 

17 Рэдактарская апрацоўка сімвалаў і лічбаў у 
рэкламе. 

      
Вусныя 
заданні 

18 Колер у рэкламе. Кантраснасць як метад 
прыцягнення ўвагі спажыўца. 

      
Пісьмовыя 

заданні. 
19 Шрыфт як невербальны элемент афармлення 

рэкламы. 
      

Тэст. 
Экзамен. 
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