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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Дысцыпліна спецыялізацыі “Агульнае рэдагаванне” выкладаецца студэнтам у сёмым

навучальным семестры для пашырэння тэарэтычных ведаў у галіне рэдагавання, а таксама
для выпрацоўкі і замацавання практычных навыкаў у сферах выдавецкай і рэдактарскай
дзейнасці.

Мэта дысцыпліны “Агульнае рэдагаванне” – даць студэнтам спецыяльнасці
“Літаратурная работа (рэдагаванне)” агульнае ўяўленне працэсу зараджэння, станаўлення і
развіцця рэдагавання як самастойнай сферы дзейнасці (рэдактарская спадчына выдатных і
вядомых асветнікаў, пісьменнікаў, публіцыстаў мінулага, формы і метады работы рэдактара,
асаблівасці сучаснай практыкі літаратурнага рэдагавання), выпрацаваць у студэнтаў навыкі
стылістычнага аналізу тэксту і стылістычнай праўкі, уменне ацэньваць фактычны матэрыял з
улікам характару выкладу функцыянальнай накіраванасці тэксту, садзейнічаць росту
культуры мовы студэнтаў.

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен:
ведаць:
– працэс зараджэння рукапіснай кнігі;
– пачатак рэдагавання;
– фарміраванне прынцыпаў рэдагавання;
– рэдактарскае майстэрства;
– асноўныя тэндэнцыі ў рэдактарскай практыцы канца ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя;
– уклад пісьменнікаў у развіццё рэдактарскага майстэрства;
– рэдактарскі вопыт і яго спецыфіку;
– рэдактар і сучасны выдавецкі працэс;
– творчы працэс – ад аўтарскага рукапісу да друкаванага выдання;
– методыку рэдактарскага аналізу аўтарскага твора;
– прыёмы рэдактарскай і карэктурнай праўкі;
умець:
– прафесійна, кваліфікавана выконваць рэдактарскі аналіз аўтарскага твора;
– вызначаць функцыянальную скіраванасць тэксту;
– ацаньваць узровень распрацоўкі тэмы;
– выконваць рэдактарскую праўку тэксту на падставе метадычных рэкамендацый;
– вызначаць моўна-стылёвую якасць тэксту і праводзіць комплекснае рэдагаванне.



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

Колькасць гадзін
Аўдыторныя№ п/п Найменне раздзелаў, тэм

Лекцыі Практыч.,
семінар.

Лаб.
занят. КСР Тэсты

1. Уводзіны. Мэта вывучэння
дысцыпліны, прадмет і задачы
курса.

2 2

2. Рэдактарская спадчына мінулага і
яе значэнне для фарміравання
сучаснага рэдагавання і выдання
друкаванай прадукцыі .

4 2 2

3. Сучасны выдавецкі працэс і
задачы рэдактара (ад аўтарскага
рукапісу да друкаванага выдання).
Спецыфіка рэдагавання і ацэнкі
газетных і аўдыё-тэкстаў.

4 2

4. Тэкст як аб’ект рэдактарскага
аналізу.

4 2

5. Агульныя патрабаванні да асноў
лагічнага рэдагавання тэксту.

4 2 2

6. Факт як аснова журналісцкага
тэксту.

4 2

7. Рэдактарскі аналіз.Прадмет і
механізм рэдактарскага аналізу
твора.

2 2

8. Патрабаванні да моўна-стылёвай
праўкі тэксту.

6 2 4

9. Асаблівасці рэдагавання тэкстаў
розных функцыянальных стыляў.

6 2

10. Комплекснае рэдагаванне
аўтарскага твора (праца над
лексічнымі, марфалагічнымі,
сінтаксічнымі сродкамі мовы).

10 2 2 2
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1. Уводзіны. Мэта вывучэння
дысцыпліны, прадмет і

задачы курса.
2 2

2. Рэдактарская спадчына
мінулага і яе значэнне для
фарміравання сучаснага
рэдагавання і выдання

друкаванай
прадукцыі.Рукапісная кніга

ад XII да XVIII стст.,
прыкметы яе рэдагавання.

Асноўныя тэндэнцыі
рэдактарскай практыкі
к.XIX -- пач. XX стст.

4 2 Ксеракопіі
рукапісаў 2, 5 Тэст№ 1

3. Сучасны выдавецкі працэс
і задачы рэдактара (ад
аўтарскага рукапісу да
друкаванага выдання).
Спецыфіка рэдактарскай
ацэнкі і рэдагавання
газетных і аўдыё-тэкстаў).

4 2 10,12
Апытанне.

Практычнае
заданне.

4. Тэкст як аб’ект
рэдактарскага аналізу.
Уласцівасці тэксту.
Методыка праўкі
парушэнняў уласцівасцяў
тэксту.

4 2 1,2, 7 Карткі-
заданні.

5. Агульныя патрабаванні да
асноў лагічнага
рэдагавання.Парушэнне
законаў логікі ў сучасным
публіцыстычным тэксце.

4 2 Тэст №2

6. Факт як аснова
журналісцкага
твора.Прыёмы ўвядзення
факталагічнага матэрыялу
ў публіцыстычны тэкст,
методыка яго праверкі і
праўка.

 4 2
Карткі-

заданні,газетны
тэкст

4, 6
Апытанне,

практычныя
заданні



7. Рэдактарскі
аналіз.Сутнасць паняцця.
Прадмет і механізм
рэдактарскага аналізу
твора. Ацэнка грамадскай
каштоўнасці твора.

2 2 Пытанні для
абмеркавання 3, 9 Дыскусія

8. Патрабаванні да моўна-
стылёвай праўкі тэксту.
Умовы неабходнасці
праўкі. Асаблівасці праўкі
тэксту на ўсіх моўных
узроўнях.

6 2 Карткі-заданні 2, 5,7 Тэсты №№
3,4

9. Асаблівасці рэдагавання
тэкстаў розных
функцыянальных стыляў:
навуковага, мастацкага,
афіцыйна-справавога.

6 2 Карткі-заданні 8, 11 Практычныя
заданні

10. Комплекснае рэдагаванне
аўтарскага твора (ацэнка
зместу і структуры, праца
над мовай і стылем твора).

10 2 Практычныя
заданні

Выніковы
залік



ТЭСТЫ

1. Адзначце ўласцівасці тэксту:
1. Цэласнасць
2. Звязнасць
3. Інфарматыўнасць
4. Пастаноўка задачы рэдагавання
5. Замацаванасць у пэўнай знакавай сістэме
2. Лагічныя асновы рэдагавання – гэта:
1. Кантроль за захаваннем закона тоеснасці
2. Кантроль за захаваннем закона супярэчнасці
3. Кантроль за захаваннем  закона дастатковай падставы
4. Кантроль за захаваннем закона выключанага трэцяга
5. Ацэнка рубрыкацыі
3. Методыка рэдактарскага аналізу структуры літаратурнага твора ўключае:
1. Падзел тэксту на сэнсавыя часткі
2. Падзел тэксту на главы з загалоўкамі
3. Падзел тэксту на абзацы
4. Складанне плану рукапісу
5. Моўна-стылёвы аналіз твора
4. “Фактычны матэрыял” для рэдактара – гэта:
1. Колькасныя паказчыкі
2. Даты
3. Уласныя імёны
4. Цытаты
5. Загалоўкі
5. Фактычны матэрыял у публіцыстычным  тэксце выкарыстоўваецца як:
1. Уласна інфармацыя
2. Аргумент у працэсе лагічнага доказу
3. Падстава для агульных сцверджанняў
4. Ілюстрацыя
5. Паўторная інфармацыя

1. Адзначце ўласцівасці тэксту:
1. Інфарматыўнасць
2.Замацаванасць у пэўнай знакавай сістэме
3. Цэласнасць
4. Звязнасць
5. Устаноўка на ўсвядомленае стаўленне да слова.
2. Лагічныя асновы рэдагавання – гэта:
1. Кантроль за захаваннем асноўных законаў лагічнага мыслення
2. Ацэнка сувязі паміж словамі ў межах выказвання
3. Кантроль за захаваннем псіхалагічных умоў рэдактарскага аналізу
4. Кантроль за захаваннем сродкаў сувязі паміж сэнсавымі звёнамі
5. Кантроль за захаваннем закона супярэчнасці
3. Методыка рэдактарскага аналізу структуры літаратурнага твора ўключае:
1. Складанне плану рукапісу
2. Падзел тэксту на абзацы
3. Ацэнка фактычнага матэрыялу
4. Падзел тэксту на главы з загалоўкамі
5. Падзел тэксту на сэнсавыя часткі
4. “Фактычны матэрыял” для рэдактара – гэта:
1. Падзеі
2. Лічбавыя звесткі
3. Цытаты



4. Сродкі сувязі паміж сэнсавымі часткамі тэксту
5. Даты
5. Фактычны матэрыял у публіцыстычным тэксце выкарыстоўваецца як:
1. Нулявая інфармацыя
2. Уласна інфармацыя
3. Аргумент у працэсе лагічнага доказу
4. Ілюстрацыя
5. Падстава для агульнага сцверджання

1. Адзначце ўласцівасці тэксту:
1. Звязнасць
2. Замацаванасць у пэўнай знакавай сістэме
3. Інфарматыўнасць
4. Кампазіцыя
5. Цэласнаць
2. Лагічныя асновы рэдагавання – гэта:
1. Забеспячэнне сэнсавай сувязі паміж часткамі тэксту
2. Ацэнка логікі імёнаў
3. Ацэнка сувязяў паміж выказваннямі
4. Ацэнка кампазіцыі
5. Кантроль за захаваннем закона тоеснасці
3. Методыка рэдактарскага аналізу структуры літаратурнага твора ўключае:
1. Падзел тэксту на сэнсавыя часткі
2. Складанне плану рукапісу
3. Падзел тэксту на главы з загалоўкамі
4. Падзел тэксту на абзацы
5. Ацэнка лагічных сувязяў паміж сэнсавымі часткамі тэксту
4. “Фактычны матэрыял “ для рэдактара – гэта:
1. Уласныя імёны
2. Даты
3. Падзеі
4. Рэаліі
5. Абзацы
5. Фактычны матэрыял у публіцыстычным тэксце выкарыстоўваецца як:
1. Удакладняльная інфармацыя
2. Ключавая інфармацыя
3. Аргумент у працэсе лагічнага доказу
4. Падстава для агульнага сцверджання
5. Інфармацыя

1. Адзначце ўласцівасці тэксту:
1. Кантроль
2. Інфарматыўнасць
3. Звязнасць
4. Цэласнасць
5. Замацаванасць у пэўнай знакавай сістэме
2. Лагічныя асновы рэдагавання – гэта:
1. Кантроль за захаваннем псіхалагічных умоў рэдагавання
2. Ацэнка сувязяў паміж словамі
3. Кантроль за захаваннем сродкаў сувязі паміж сэнсавымі звёнамі
4. Кантроль за захаваннем закона супярэчнасці
5. Кантроль за захаваннем закона тоеснасці
3. Методыка рэдактарскага аналізу структуры літаратурнага твора ўключае:
1. Ацэнка асноўных уласцівасцяў тэксту
2. Складанне плану рукапісу
3. Падзел тэксту на абзацы



4. Падзел тэксту на сэнсавыя часткі
5. Падзел тэксту на главы з заналоўкамі
4. “Фактычны матэрыял” для рэдактара – гэта:
1. Колькасныя паказчыкі
2. Падзеі
3. Цытаты
4. Рубрыкі
5. Даты
5. Фактычны матэрыял у публіцыстычным тэксце выкарыстоўваецца як:
1. Падстава для агульнага сцверджання
2. Уласна інфармацыя
3. Аргумент у працэсе лагічнага доказу
4. Паўторная інфармацыя
5. Ілюстрацыя

ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ЧАСТКА
ЛІТАРАТУРА

Асноўная
1. Абрамович А. В., Лазаревич Э. А. Практикум по литературному редактированию. – М.: МГУ, 1986.
2. Антонова С. Г. Редактирование. Общий курс: учебник для вузов / С. Г. Антонова, И. В. Соловьев,
Т. К. Ямчук / Под ред. С. Г. Антоновой. – М., 1999.
3. Беззубов А. Н. Введение в литературное редактирование / А. К. Беззубов. – СПб., 1997.
4. Голуб И. Б. Конспект лекций по литературному редактированию / И. Б. Голуб. – М., 2004.
5. Гужова И. К. Литературное редактирование: материалы для занятий / И. К. Гужова и др. – М., 2000.
6. Мильчин А. Э. Методика редактирования текста / А. Э. Мильчин. – М., 2005.
7. Морозова В. А. Редактирование. Общий курс. – Ульяновск. – 2002.
8. Накорякова К. М. Литературное редактирование: Общая методика работы над текстом. Практикум. –
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