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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Характарыстыка вучэбнай дысцыпліны. Дысцыпліна “Тэксталогія” выкладаецца
для студэнтаў  спецыяльнасці “Літаратурная работа” з мэтай паглыблення тэарэтычных
ведаў і выпрацоўкі навыкаў працы ў выдавецтве пры падрыхтоўцы да друку твораў
класікаў мастацкай літаратуры, класічных навуковых прац, а таксама матэрыялаў
палітычнага, гістарычнага, гісторыка-літаратурнага і юрыдычнага характару і інш.
Тэксталогія дапамагае выдаўцам карыстацца навуковымі прынцыпамі выбару тэксту для
друку, яго транскрыпцыі, фарміравання асноўнага і дадатковага корпусаў тэкстаў,
стварэння дапаможнага апарату выдання і інш.

Мэта і задачы вучэбнай дысцыпліны. Асноўная мэта дысцыпліны “Тэксталогія” –
засваенне прыёмаў тэксталагічнага даследавання тэкстаў, прызначаных да друку. Задачы:

 засвоіць прыёмы навуковага аналізу праўдзівага аўтарскага тэксту;
 выпрацаваць практычныя навыкі падрыхтоўкі тэксту да друку.
Вырашэнне пастаўленых задач рэалізуецца на матэрыялах старажытнай і новай

беларускай літаратуры, пры гэтым асаблівая ўвага надаецца навуковым даследаванням
айчыннай тэксталогіі: гісторыі яе станаўлення і праблеме культуры выдання сучаснай
мастацкай спадчыны.

Роля і месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста.
Тэксталагічная пісьменнасць рэдактара – важная ўмова яго высокага прафесіяналізму і
павышэння якасці падрыхтоўкі выданняў. Дзякуючы тэксталогіі рэдактары маюць
магчымасць дэталёва вывучаць творчую майстэрню пісьменніка, што дазваляе глыбока
пранікнуць у тэкст, ацаніць яго з пазіцыі аўтарскай задумы. Тэксталагічныя веды
неабходныя рэдактару пры падрыхтоўцы і рэдагаванні заўваг і каментараў, пры выкананні
самастойнай тэксталагічнай працы і інш. Гэтыя і іншыя акалічнасці далі падставы лічыць
тэксталогію адной з крыніц фарміравання навуковай і вучэбнай дысцыпліны “Тэорыя і
практыка рэдагавання”.

Сувязь вучэбнай дысцыпліны з іншымі дысцыплінамі вучэбнага плана. Вучэбная
дысцыпліна “Тэксталогія” з’яўляецца часткай агульнапрафесійнай падрыхтоўкі
спецыяліста і дапаўняе набытыя веды па дысцыпліне “Літаратурнае рэдагаванне”.
Фактычную базу для выпрацоўкі тэксталагічных навыкаў прадастаўляе беларуская
літаратура старога і новага перыядаў.

Патрабаванні да засваення вучэбнай дысцыпліны ў адпаведнасці з
агульнаадукацыйным стандартам. Пасля вывучэння дысцыпліны “Тэксталогія” студэнт
павінен:

– засвоіць агульныя прыёмы і метады тэксталагічнай апрацоўкі тэксту;
– разумець сутнасць тэксталагічных паняццяў;
– выпрацаваць навыкі самастойнага тэксталагічнага аналізу твора;
– выпрацаваць навыкі стварэння канцэпцыі выдання;
– бачыць шляхі і спосабы павышэння культуры сучаснага выдання мастацкай

спадчыны, творча скарыстоўваць тэксталагічныя веды ў рэдактарскай дзейнасці.
Характарыстыка метадаў і тэхналогій навучання. У працэсе навучання

рэкамендуюцца разнастайныя метады эфектыўнага засваення студэнтамі вучэбнага
матэрыялу: тэсты, інтэрактыўныя заданні, даклады, паведамленні, прэзентацыі,
электронная бібліятэка.

У адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам на вывучэнне дысцыпліны
“Тэксталогія” спецыяльнасці 1-23 01 10-01 “Літаратурная работа (творчасць)” адведзена
ўсяго 44 гадзін, у тым ліку 34 аўдыторныя гадзіны, з іх – 12 лекцыйных, 18 – семінарскія
заняткі, 4 – кантралюемая самастойная праца.



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

Колькась аўдыторных гадзін

У тым ліку
№ п/п Назва тэмы лекцыі Семінарскія заняткі КСР

Самаст.
работа

1. Тэксталогія як навука (прадмет
і задачы). Месца тэксталогіі ў
працы рэдактара 2

2. Падрыхтоўка тэксту да
выдання 2 4 2 2

3. Тыпы выданняў. Прыёмы
размяшчэння тэкставага
матэрыялу ў выданні 2 2 2 2

4. Асаблівасці тэксталагічнага
аналізу  твораў старажытнай
літаратуры

2 4 2

5. Генеалогія спісаў Статутаў
Вялікага Княства Літоўскага
1588 года

2 4 2

6. І.Замоцін – заснавальнік
беларускай тэксталогіі.
Культура сучаснага выдання
мастацкай спадчыны

2 4 2

Усяго 12 18 4 10



Вучэбна-метадычная карта
Колькасць  аўдыторных гадзін
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1. Тэксталогія як навука (прадмет і задачы). Месца
тэксталогіі ў працы рэдактара 2 а) 7, 8, 10, 13;

б) 6.
2. Падрыхтоўка тэксту да выдання

2
а) 7, 8, 10, 11, 12,
13;
б) 5, 6.

3. Сутнасць паняцця транскрыпцыя  ў тэксталогіі.
Варыянт. Яго адрозненне ад рэдакцыі. Два тыпы
варыянтаў (аўтаномны, звязаны). Сістэма падачы
варыянтаў. Фальклорныя варыянты і версіі.

2

а) 7, 8, 10, 11, 12,
13;
б) 5, 6. Апытанне

4. Кан’ектуры, іх тыпы і спосабы ўвядзення  ў
тэкст. Датаванне. Кантроль аўтарскага датавання.
Датаванне аўтарскіх копій. Датаванне тэкстолага
і спосабы яго ўвядзення ў тэкст. Вызначэнне
даты стварэння старажытных тэкстаў, датаванне
на падставе філіграняў. Прабема атрыбутавання
рукапісных тэкстаў. Методыка атрыбуцыі.

2 Тэставыя
заданні

а) 7, 8, 10, 11, 12,
13;
б) 5, 6. Апытанне,

тэст

5. Раздзел “Dubia”. Падробкі і  методыка іх
вызначэння. Ідэйныя падробкі-містыфікацыі.
Праблема захавання арфаграфічных і
пунктуацыйных нормаў аўтарскага тэксту.

2 Карткі з
заданнямі

а) 7, 8, 10, 11, 12,
13;
б) 5, 6.

Практычнае
заданне

6. Тыпы выдынняў (акадэмічны, навуковы,
навукова-масавы, масавы). Характарыстыка
тыпаў выдання.

2
а) 7, 8, 10, 11, 12,
13;
б) 5, 6.



7. Храналагічны, жанравы, жанрава-храналагічны
прынцыпы размяшчэння матэрыялу ў выданні.
Структура выдання. Спосабы размяшчэння
закончананых і незакончаных, калектыўных
твораў у выданні. Функцыі дадаткаў.

2 Карткі з
заданнямі

а) 7, 8, 10, 11, 12,
13;
б) 5, 6. Практычнае

заданне

8. Тыпы каментару: тэксталагічны, гісторыка-
літаратурны, рэальны. Асноўныя патрабаванні да
каментару. Задачы каментару. Суправаджальныя
артыкулы, іх месца ў выданні, функцыя.

2 Карткі з
заданнямі

а) 7, 8, 10, 11, 12,
13;
б) 5, 6.

Практычнае
заданне

9. Асаблівасці тэксталагічнага аналізу  твораў
старажытнай літаратуры 2 а) 2, 8, 9, 14;

б) 3, 6.
10. Прыёмы і метады датавання старажытных

рукапісаў (звесткі археалагічных раскопак,
форма пісьма,  арфаграфія і інш.). Манускрыпты
Старога і Новага Запаветаў (Манускрыпты
Кумрана, Ватыканскі, Сінайскі, Пурпурны
кодэксы): гісторыя тэксту, прыёмы яго
афармлення і рэдактарскія праўкі. Устанаўленне
праўдзівасці ці міфічнасці падзей. Біблійная
версія Патопу ў варыянтах тэкстаў Старога і
Новага Запаветаў  і міфалогіі (шумерскае
паданне “Паэма пра Зіусудру”, паэма пра
Атрахасіса, эпас пра Гільгамеша і інш.) як узор
навуковага тэксталагічнага даследавання
зместавага напаўнення тэксту з мэтай
вызначэння паходжання і датавання.

2

а) 2, 8, 9, 14;
б) 3, 6.

Апытанне

11. Тыпы старажытных славянскіх кніг Евангелля
(тэтры, апракасы), іх структура, функцыянальнае
прызначэнне і тэксталагічныя разыходжанні.
Тэксталагічныя асаблівасці, не пакладзеныя ў
аснову генеральнай групоўкі спісаў Евангелля:
мастацкае афармленне манускрыптаў, памылкі ў
загалоўках, разыходжанні ў паслядоўнасці
чытанняў, адрозненні ў кампазіцыі, устаўкі і
пропускі.

2

а) 2, 8, 9, 14;
б) 3, 6.

Апытанне



12. Генеалогія спісаў Статутаў Вялікага Княства
Літоўскага 1588 года 2 а) 1, 6;

б) 7.
13. Некаторыя паняцці, што належаць да

старажытнай пісьмовасці (спіс, рукапіс, помнік,
помнік традыцыйнага зместу, зборнік, канвалют,
рэдакцыя). Праблема датавання старажытных
рукапісаў (“Слова пра паход Ігаравы”). Гісторыя
беларускамоўных спісаў Статута 1529 года
(Фірлееўскі, Замойскіх, Дзялынскіх, Слуцкі), іх
тэксталагічная характарыстыка. Навуковае
тэксталагічнае і палеаграфічнае даследаванне
спісаў Статута 1529 года (І.Даніловіч, С.Ліндэ,
М.Бернштэйн, С.Барысёнак, К.Яблонскіс,
С.Лазутка, Э.Гудавічус). Характарыстыка групы
лацінскіх і польскамоўных спісаў
(Лаўрэнцьеўскі, Свідзінскі, Астрабрамскі і інш.).

2 Карткі з
заданнямі

а) 1, 6;
б) 7.

Практычнае
заданне

14. Навуковае даследаванне спісаў Статутаў 1566 і
1588 гадоў (В. Раўдзелюнас, Ф. Пекасінскі,
І.Лапо і інш.) Праблема аўтографа і датавання
спісаў Статута ВКЛ. Методыка тэксталагічнага
даследавання спісаў Статутаў ВКЛ (храналогія
спісаў, супастаўляльны лінгвістычны аналіз,
аналіз структуры, вадзяныя знакі, ініцыялы,
дарчыя запісы, запісы бібліёграфаў і інш.).
Тэксталагічны аналіз Статута ВКЛ 1588 года
выдання 1989 года  і прынцыпы адаптацыі
старабеларускага тэксту.

2

а) 1, 6;
б) 7.

Апытанне

15. І.Замоцін – заснавальнік беларускай тэксталогіі.
Культура сучаснага выдання мастацкай
спадчыны

2
а) 6;
б) 2.



16. Даследчая дзейнасць І.Замоціна ў Беларусі.
Выданне першых збораў твораў беларускай
мастацкай літаратуры ( “Творы М.Багдановіча” ў
двух тамах (1927—1928), “Творы Цёткі (Алаізы
Пашкевіч)” у адным томе і аднатомны Збор
твораў П.Труса). Тэксталагічная метадалогія
І.Замоціна і сучасная эдыцыйная практыка
(параўнальны аспект).

2 Карткі з
заданнямі

а) 6;
б) 2.

Практычнае
заданне

17. Культура сучаснага выдання мастацкай
спадчыны (на матэрыяле аналізу тэксталагічнай
працы пры выданні твораў В.Ластоўскага, Янкі
Купалы, Якуба Коласа і інш.).

2 Карткі з
заданнямі

а) 1, 4, 6;
б) 1, 2, 4, 5. Апытанне,

практычнае
заданне
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1. Голуб Т.С. Тэксталогія беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: гісторыя
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5. Мушынскі М.І. Праблемы выдання класічнай спадчыны. – Мн., 1998.
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УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ ПА ВЫВУЧАЕМАЙ ВУЧЭБНАЙ
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вывучаемай вучэбнай
дысцыпліне
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распрацавала
вучэбную праграму (з
указаннем даты і
нумара пратакола)
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(назва кафедры)

Загадчык кафедры

______________________ ______________________ ___________________
 (ступень, званне) (подпіс) (І.ІпБ.Прозвішча)

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Дэкан факультэта

______________________ ______________________ ___________________
 (ступень, званне) (подпіс) (І.ІпБ.Прозвішча)


