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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Падрыхтоўка літаратурных рэдактараў з універсітэцкай адукацыяй
прадугледжвае фарміраванне маўленчай кампетэнтнасці носьбіта мовы,
арыентаванай на літаратурную апрацоўку тэкстаў, вытворчасць іх у
адпаведнасці з камунікатыўнай зададзенасцю і жанравай спецыфікай.
Валоданне мовай разглядаецца як важны складнік рэдактарскай і
журналісцкай дзейнасці, базай для лінгвістычнай арганізацыі літаратурнага
твора, што непасрэдным чынам звязана з развіццём і ўдасканаленнем
прафесійнага майстэрства.

Сувязі вучэбнай дысцыпліны з іншымі дысцыплінамі вучэбнага плана. У
працэсе вывучэння мовы СМК даюцца першапачатковыя звесткі пра
лінгвістыку тэксту, на базе ўласных студэнцкіх публікацый і радыё-,
тэлевыступленняў праводзяцца экстраарфаграфічныя (арфаэпічныя) і
лексіка-граматычныя каментарыі пабудовы тэксту, вядзецца мэтанакіраваная
падрыхтоўка да ўспрымання курса стылістыкі, закладваецца навукова-
практычная база да тэорыі, методыкі і практыкі рэдагавання, усвядомленага
вывучэння медыярыторыкі. У сітуацыі беларуска-рускага білінгвізму
тэарэтычны і практычны матэрыял падаецца ў кан- і дывергентным
суаднясенні з сучаснай рускай мовай.

Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны. Мэтай курса “Мова СМК”
з’яўляецца прафесійна арыентаванае ўдасканаленне ўменняў і навыкаў
валодання пісьмовай і вуснай формамі беларускай літаратурнай мовы,
фарміраванне высокай культуры маўлення, засваенне тэарэтычнай базы,
неабходнай для самастойнай вытворчасці разнажанравых тэкстаў і іх
рэдагавання.

Гэта дасягаецца вырашэннем агульных і прыватных задач:
- адлюстраванне непарыўнай сувязі паміж моўнымі заканамернасцямі і

захоўваннем імператыўных / дыспазітыўных нормаў арфаграфіі, арфаэпіі,
лексікі, словаўтварэння, граматыкі і стылістыкі;

- выпрацоўка ўменняў і навыкаў лексіка-граматычнай арганізацыі тэкстаў
паводле норм сучаснай беларускай мовы;

- вывучэнне адметнасцей беларускай мовы на лінгвістычнай карце ўсходніх
славян;

- вызначэнне і вытлумачэнне інтэрферэнтных з’яў пры дзяржаўным
білінгвізме;

- вылучэнне ды- і канвергентных з’яў, заканамернасцей развіцця
беларускай мовы на сучасным этапе і інш.
Патрабаванні да асваення вучэбнай дысцыпліны ў адпаведнасці з

адукацыйным стандартам. У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны
студэнт павінен:

ведаць:
– асаблівасці функцыянавання беларускай і рускай моў у сроках масавай

камунікацыі;
– базавыя звесткі пра непарыўную сувязь паміж моўнымі



заканамернасцямі і захаваннем імператыўных / дыспазітыўных норм
арфаграфіі, арфаэпіі, лексікі, словаўтварэння і граматыкі;

– інтэрферэнтныя з’явы ў сітуацыі руска-беларускага білінгвізму,
прычыны іх узнікнення і шляхі пераадолення ў тэкстах СМІ;

умець:
– дыферэнцыраваць лексіка-граматычную пабудову тэкстаў СМК з мэтай

вызначэння іх арталагічных характарыстык;
– вызначаць і кваліфікаваць інтэрферэнтныя парушэнні пабудовы

маўлення;
– вылучаць ды- і канвергентнасць беларускай і рускай моў, умець

супастаўляць іх і даваць ім тыпалагічную характарыстыку;
– ствараць разнажанравыя публіцыстычныя тэксты і аналізаваць іх з

гледжання лінгвістычнай арганізацыі;
валодаць:
– методыкай лінгвістычнага аналізу разнажанравых тэкстаў СМК;
– спосабамі і прыёмамі выяўлення асістэмных праяў у тэкстах СМК;
– навыкамі ў сферы прафесійнай дзейнасці па лінгвістычнай арганізацыі

тэкстаў.
У адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам на вывучэнне дысцыпліны

“Мова сродкаў масавай камунікацыі (Беларускамоўныя тэксты СМК)”
адведзена 38 гадзін, з іх 8 гадзін лекцый, 30 гадзін – практычныя заняткі.



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

Колькасць гадзін
Аўдыторныя№п/п Назва раздзелаў, тэм
Лекцыі Практыч. КСР

Самаст.
работа

1. Уводзіны.
Класіфікацыя моў

2 2

2. Фанетыка. Функцыянальная
характарыстыка гукаў

2 6 2

3. Складападзел 2
4. Прасодыка 1 2
5. Арфаэпія 1 4
6. Графіка 2
7. Арфаграфія 2 4
8. Лексіка і фразеалогія

(падагульненне)
2

Усяго гадзін: 8 22 4



ВУЧЭБНА – МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА

Колькасць аўдыторных гадзін
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Уводзіны.

Мова як найважнейшы складнік прафесійнай
падрыхтоўкі рэдактара-журналіста.
Мова і рэдактарская дзейнасць журналіста.
Тэндэнцыі і заканамернасці развіцця
беларускай мовы. Паняцце пра сучасную
беларускую літаратурную мову як
найвышэйшую форму праяўлення
нацыянальнай культуры.
Класіфікацыя моў.
Паходжанне і развіццё моў. Мовы свету і іх
класіфікацыя. Генеалагічная класіфікацыя
моў. Марфалагічная класіфікацыя моў.
Генетычная і тыпалагічная характарыстыка
беларускай мовы.

2 2 Прэзентацыя 2, 3, 4, 5,
9, 12. 13,
15, 17, 21,
22

Дыктант

2. Фанетыка.
Мэты і задачы вывучэння фанетыкі
(сінхронная, дыяхронная, агульная,
супастаўляльная). Сегментныя і
суперсегментныя фанетычныя адзінкі.

2 6 2 Прэзентацыя 2, 3, 4, 5,
9, 12. 13,
15, 17, 20

Тэст



Акустычная фанетыка.
Артыкуляцыйная фанетыка.
Перцэптыўная фанетыка.
Артыкуляцыйна-акустычная класіфікацыя
гукаў.
Фанетычная і фанематычная транскрыпцыя.
Фанетычныя чаргаванні гукаў.
Функцыянальная характарыстыка гукаў.
Фаналогія. Гукі маўлення і гукі мовы.

3. Складападзел.
Склад як фанетычная адзінка. Тэорыі складу:
экспіраторная, санорная, мускульнага
напружання. Складовыя і нескладовыя гукі.
Характарыстыка складоў. Структура
беларускага націску (слабае прымыканне,
тэндэнцыя да адкрытага і прыкрытага
складу).

2 1. 2, 3, 4,
5, 9, 12.
13, 14, 15,
17

4. Прасодыка.
Роля націску і інтанацыі ў арганізацыі

маўленчай плыні. Фанетычная прырода
націску. Розныя тыпы націску. Месца
націску ў слове. Нерухомы і рухомы
формаўтваральны націск. Клітыкі.  Фразавы,
сінтагменны, лагічны націск. Аналіз націску
ў тэксце. Інтанацыя. Фанетычнае чляненне
маўлення. Танальныя сродкі інтанацыі.
Тэмбравыя сродкі інтанацыі. Функцыя
інтанацыі. Асноўныя тыпы інтанацыйных
канструкцый у беларускай мове.
Інтанацыйная сінанімія.

1 2 Прэзентацыя 1, 2, 3, 4,
5, 9, 12.
13, 15, 17



5. Арфаэпія.
Стылі літаратурнага вымаўлення.
Арфаэпічная норма.
Асноўныя нормы сучаснага беларускага
вымаўлення: галосныя націскныя і
ненаціскныя, зычныя ў моцных і слабых
пазіцыях, гукі на стыку слоў.

1 Прэзентацыя 1, 2, 3, 4,
5, 9, 12.
13, 15, 17

Тэст

6. Графіка.
Узнікненне пісьма. Этапы развіцця пісьма.
Піктаграфічнае, ідэаграфічнае і
фонаграфічнае пісьмо. Звесткі з гісторыі
графікі. Фарміраванне беларускай графікі.
Гук і літара. Развіццё асноўных алфавітаў.
“Лaцінка” і кірыліца, кітабы. Прынцыпы
беларускай графікі. Графіка і алфавіт.

2 1, 2, 3, 4,
5, 9, 12.
13, 15, 17

7. Арфаграфія.
Сінхроннае і  дыяхроннае вывучэнне
беларускай арфаграфіі. Гісторыя
станаўлення. Уплыў экстралінгвістычных
фактараў на беларускую арфаграфію.
Новая рэдакцыя “Правіл”: пашырэнне
адлюстравання на пісьме акання, правапіс ў,
вялікай і малой літар, мяккага знака, марфем
і інш. Традыцыі пераемнасці пісьмовай
беларускай мовы .

2 4 1 Прэзентацыя 2, 3, 4, 5,
9, 12. 13,
15, 17

Дыктант

8. Лексіка і фразеалогія (падагульненне). 1 2, 3, 4, 5,
9, 12. 13,
15, 17, 25

Выніквы тэст

Інтэграваны экзамен



ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА

Рэкамендуемая літаратура

Асноўная
1. Беларуская мова: у 2 ч. Ч. 1: Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія.
Лексікалогія. Марфемная будова слова і словаўтварэнне. Марфалогія / пад
рэд. Л.М. Грыгор’евай. – 4-е выд. – Мінск, 2001.
2. Беларуская мова: Энцыклапедыя. – Мінск: Бел. Энцыклапедыя, 1994. –
655 с.
3. Горбач, В.А. Практыкум па сучаснай беларускай мове: вучэб.-
метад.дапам. \ В.А. Горбач, А.Р. Хромчанка. – Мінск: БДУ, 2013. – 108 с.
4. Градюшко А.А., Ивченков В.И., Свороб А.К. Студенческая печать:
проблематика, дизайн, язык и стиль. – Мн., 2008.
5. Ивченков В.И. Лингвистическая организация текста. В творческой
лаборатории Владимира Короткевича. – Мн., 2002.
6. Іўчанкаў В.І. Дыскурс беларускіх СМІ. Арганізацыя публіцыстычнага
тэксту. – Мн., 2003.
7. Іўчанкаў, В. І. Беларуская арфаграфія : апавяданні і гісторыі / В. І.
Іўчанкаў. – Мінск : Пачатковая школа, 2010. – 304 с. – іл.
8. Іўчанкаў, В. І. Беларускі правапіс у апорных схемах: паводле новай
рэдакцыі “Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”: дапам. для
настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / В. І.
Іўчанкаў. – 3-е выд., выпр. – Мінск: Пачатковая школа, 2012. – 56 с.
9. Іўчанкаў, В.І. Дыскурс беларускіх СМІ: Арганізацыя публіцыстычнага
тэксту / В.І. Іўчанкаў. – Мінск: БДУ, 2003. – 257 с.
10.Кавалёва, М.Ц. Сучасная беларуская літаратурная мова. Уводзіны.
Лексікалогія. Фразеалогія. Лексікаграфія. Фразеаграфія. Фанетыка. Арфаэпія.
Графіка. Арфаграфія: вучэб. дапаможнік для ВНУ/ М.Ц. Кавалёва. 3-е выд.,
дапрац. і дап. – Мінск, 1993.
11. Костомаров В. Г. Русский язык на газетной полосе. – М., 1971.
12. Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой
практикой масс-медиа. Изд. 3-е, испр. и доп., СПб., 1999.
13. Культура мовы журналіста. Зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 1-6. –
Мн., 1982 – 1992.
14.Плотнікаў, Б.А. Беларуская мова. Лінгвістычны кампендыум / Б.А.
Плотнікаў, Л.А. Антанюк. –Мінск: Інтэрпрэссэрвіс, Кніжны Дом, 2003. – 672
с.
15.Сямешка, Л.І. Курс беларускай мовы / Л.І. Сямешка, І.Р. Шкраба, З.І.
Бадзевіч. – Мінск, 1996.
16. Русский язык конца ХХ столетия (1985 – 1999), 2-е издание. – М.:
языки русской культуры. – М., 2000.
17. Юрэвіч У. М. Слова вобразнае, жывое, гаваркое. – Мн., 1992.
18. Язык СМИ как объект междисциплинароного исследования.–М., 2003.



Дадатковая
19.Абабурка, М.В. Культура беларускай мовы / М.В. Абабурка. – Мінск:
Выш.шк., 1994. – 122 с.
20.Беларуская мова: энцыклапедыя / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск, 1994.
21. Бордович, А.М. Сопоставительный курс русского и белорусского языков:
Учебн.пособие / А.М. Бордович, А.А. Гируцкий, Л.В. Чернышева. – Минск:
Універсітэцкае, 1999. – 223 с.
22.  Воўк-Левановіч, О.В. Лекцыі па гісторыі беларускай мовы / О.В. Воўк-
Левановіч. – Мінск: Нар.асвета, 1994. – 205 с.
23.  Грабчыкаў, С.М. Цяжкія выпадкі ўжывання блізкіх па гучанню слоў /
С.М. Грабчыкаў. – Мінск: Выд-ва БДУ, 1977. – 328 с.
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