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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
Спецкурс “Параграфеміка кнігі” накіраваны на ўдасканаленне ведаў і навыкаў па 

засваенні прафесійнага майстэрства студэнтамі спецыяльнасці “Літаратурная работа 
(рэдагаванне)”. Распрацаваны з улікам сучасных даследаванняў у лінгвістычнай навуцы. 
Семіётыка тэксту, кінэсіка, паралінгвістыка, параграфеміка маюць асноўным прадметам 
свайго разгляду розныя вербальныя і невербальныя знакі і іх сістэмы. Знакавая прырода 
розных фактаў чалавечага быцця сёння набывае актуальнае гучанне. У якасці аб’ектаў 
навуковага аналізу “Параграфемікі кнігі” разглядаюцца невербальныя знакі ў розных тыпах 
кніжных выданняў. Параграфеміка – адзін з сучасных накірункаў, што звяртаецца да 
традыцый мовазнаўства, літаратуразнаўства, тэксталогіі. Уключэнне ў кнігу розных 
параграфемных знакаў абумоўліваецца іх функцыянальнай накіраванасцю, тэматыкай і 
паліграфічнымі магчымасцямі выдання, яго чытацкай аўдыторыяй. Невербальныя 
кампаненты дапамагаюць зрабіць пісьмовы тэкст больш матываваным, экспрэсіўна значным. 

Мэта спецкурса “Параграфеміка кнігі” – дэталёвае вывучэнне найбольш значных 
параграфемных знакаў у кніжных выданнях: фотаздымкаў, малюнкаў, сімвалаў, лічбаў, схем, 
графікаў, дыяграм, табліц, формул, а таксама іншых сродкаў афармлення тэкстаў. 

Да асноўных задач спецкурса адносяцца: 
• азнаямленне і засваенне найбольш значных параграфемных знакаў ў пісьмовых 

тэкстах; 
• вылучэнне іх класіфікацыйных уласцівасцей; 
•вызначэнне ролі і функцыянаванне параграфем у кніжных выданнях. 
Вывучэнне невербальных кампанентаў у кніжных выданнях з’яўляецца важным 

этапам даследавання спецыфікі камунікатыўнага акта паміж аўтарам і яго чытачом, што 
дазваляе пашырыць межы вучэбнага азнаямлення студэнтаў з методыкай і спосабамі 
арганізацыі тэкстаў. 

Рэдактарскі аналіз, ацэнка і праўка невербальных знакаў могуць быць якасна 
праведзены толькі з выкарыстаннем камунікатыўнага і функцыянальнага падыходаў, што 
прадугледжвае ўменне спецыяліста бачыць спецыфіку параграфем у кніжных выданнях. 

Спецкурс “Параграфеміка кнігі” выкладаецца на працягу 9-га навучальнага семестра з 
формай кантролю ведаў – экзаменам. У адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам на 
вывучэнне дысцыпліны адводзіцца 86 гадзін, з якіх 36 гадзін – аўдыторныя (12 гадзін – 
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 Параграфіміка і яе адзінкі. 
Паняцце пра крэалізаваны 
тэкст. 
Відыкрэалізаваныхтэкстаў у 
сістэме кніжных выданняў. 
Даследаванне невербальных 
знакаў у розных навуковых 
дысцыплінах. 
Параграфемы як знакі 
семіётыкі. Знак. Яго функцыі, 
уласцівасці ў тэксце. 

2 2   10 

2 Фотаздымкіі малюнкі ў кніжных 
выданнях 

Фотаздымак як параграфемны 
знак.Асноўныя задачы 
ўключэння фотаздымкаў у 
кніжныя выданні. 
Сістэматызацыя фотаздымкаў 
па змесце, тэмах, жанрах. Роля 
фотаздымкаў у кніжных 
выданнях. 
Малюнак у сістэмепараграфем.  
З гісторыімалюнкаў. 
Сучаснаятрактоўкамалюнкаў у 
розных тэкстах. Узаемадзеянне 
вербальных знакаў і малюнкаў у 
крэалізаваныхтэкстах. Малюнкі 
ў кніжныхвыданнях. 

2 4  2 10 

3 Сімвалы ў кніжных выданнях 

Знакі-сімвалы ў пісьмовых 
тэкстах. Сімвалы як віды 
параграфем. Асаблівасці 
ўключэння некаторых сімвалаў 
у розныя віды пісьма. Колер як 
знак-сімвал. Знакі-сімвалы ў 
навуковых і навукова-
папулярных кніжных выданнях. 

2 2   10 

4 Месца схем, графікаў, дыяграму 
кніжных выданнях 

Схемы, графікі, дыяграмы як 

2 4  2 10 



невербальныякампанентыпісьм
овыхтэкстаў. 
Віды схем 
паводлеўнутранайбудовы, 
прасторавагасуаднясенняпрадме
таў. Месца схем, графікаў і 
дыяграм на кніжных старонках. 
Табліцы ў розных 

відахпісьма.Значэннетабліц у 
крэалізаваныхтэкстах. 
Спалучальнасцьтабліц з 
вербальнымізнакамі. 

5 Параграфемныя магчымасці 
формул у навукова-папулярных 
кніжных выданнях. 
Агульнаяхарактарыстыкаформу
л як параграфемныхзнакаў. 
Лічбавыя, сімвалічныя і 
вербальныя формулы.  
Рэдагаванне лічбавай інфармацыі 
ў кніжных выданнях. 

Лічбы як невербальныя знакі. 
З гісторыі лічбаў. Іх віды і 
функцыі. Асаблівасці напісання 
лічбаў. 

2 2   5 

6 Сучасныя сродкі афармлення 
пісьмовых текстаў. 

Знакі прыпынку і іншыя сродкі 
афармлення пісьмовых тэкстаў.  
З гісторыі знакаўпрыпынку ў 
славянскіх тэкстах. Тыповыя і 
нетыповыя знакі прыпынку ў 
розных відах пісьма. 
Класіфікацыйная 
характарыстыка знакаў 
прыпынку і іх функцыянальная 
мнагазначнасць. 
Напісанне рознымі колерамі і 
шрыфтамі як элементы 
афармлення тэкстаў. 

2 4  2 5 

 Усяго: 12 18  6 50 
 
 
 

 



Вучэбна-метадычная карта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Параграфіміка і яе адзінкі. Паняцце пра 
крэалізаваны тэкст. Відыкрэалізаваныхтэкстаў у 
сістэме кніжных выданняў. 

2    Прэзентацыя 4, 16  

2 Даследаванне невербальных знакаў у розных 
навуковых дысцыплінах. 

2     1, 10, 16, 17  

3 Параграфемы як знакі семіётыкі. Знак. Яго 
функцыі, уласцівасці ў тэксце. 

 2    1, 15, 16, 6* Рэферат 

4 Фотаздымкі і малюнкі ў кніжных выданнях 
Фотаздымак як параграфемны знак. Асноўныя 
задачы ўключэння фотаздымкаў у кніжныя 
выданні. Сістэматызацыя фотаздымкаў па 
змесце, тэмах, жанрах. Роля фотаздымкаў у 
кніжных выданнях. 

 2   Карткі-заданні 9, 13, 16  

5 Малюнак у сістэмепараграфем.  
З гісторыімалюнкаў. 
Сучаснаятрактоўкамалюнкаў у розных тэкстах. 
Узаемадзеянне вербальных знакаў і малюнкаў у 
крэалізаваныхтэкстах. Малюнкі ў 
кніжныхвыданнях. 

   2 Карткі-заданні 9, 13, 16 

Пісьмовы 
аналіз 

малюнкаў у 
кніжным 
выданні 

6 Сімвалы ў кніжных выданнях 
Знакі-сімвалы ў пісьмовых тэкстах. Сімвалы як 
віды параграфем. Асаблівасці ўключэння 
некаторых сімвалаў у розныя віды пісьма. 

2     6, 16, 3* Рэферат 



7 Колер як знак-сімвал. Знакі-сімвалы ў навуковых 
і навукова-папулярных кніжных выданнях. 

 2   Карткі-заданні 2, 16  

8 Месца схем, графікаў, дыяграм у кніжных 
выданнях. Схемы, графікі, дыяграмы як 
невербальныя кампаненты пісьмовых тэкстаў. 

 2   Карткі-заданні 7, 12, 16  

9 Віды схем паводле ўнутранай будовы, 
прасторавага суаднясення прадметаў. Месца 
схем, графікаў і дыяграм на кніжных старонках. 

 2   Карткі-заданні 7, 12, 16 
Праўка схем, 

графікаў і 
дыяграм 

10 Табліцы ў розных відахпісьма. Значэннетабліц у 
крэалізаваныхтэкстах. Спалучальнасцьтабліц з 
вербальнымізнакамі. 

   2  6, 8, 12, 16,  Тэст 

11 Параграфемныя магчымасці формул у навукова-
папулярных кніжных выданнях.Агульная 
характарыстыка формул як параграфемных 
знакаў. 

2     6, 7, 12, 16,   

12 Лічбавыя, сімвалічныя і вербальныя формулы.  
Рэдагаванне лічбавай інфармацыі ў кніжных 
выданнях. 

 2   Карткі-заданні 6, 8, 12, 16,   

13 Лічбы як невербальныя знакі. 
З гісторыі лічбаў. Іх віды і функцыі. Асаблівасці 
напісання лічбаў. 

 2   Карткі-заданні 6, 16, 7*  

14 З гісторыі знакаў прыпынку ў славянскіх тэкстах.  2    5, 11 Рэферат 

15 Тыповыя і нетыповыя знакі прыпынку ў розных 
відах пісьма. 

 2   Карткі-заданні 5, 11  

16 Класіфікацыйная характарыстыка знакаў 
прыпынку і іх функцыянальная мнагазначнасць. 

2     5, 11  

17 Напісанне рознымі колерамі і шрыфтамі як 
элементы афармлення тэкстаў. 

2    Прэзентацыя 2, 16  

18 Сучасныя сродкі афармлення пісьмовых текстаў. 
Знакі прыпынку і іншыя сродкі афармлення 
пісьмовых тэкстаў. 

   2  2, 16 Тэст 
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