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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Выкладанне дысцыпліны “Медыярыторыка” забяспечвае асэнсаванне студэнтамі
моўнай арганізацыі прамовы з гледжання інтра- і экстралінгвістычнай сутнасці і
магчымасцей яго рытарычнай апрацоўкі. Вывучэнне дысцыпліны дазваляе ажыццявіць
прынцып узаемазвязанасці і ўзаемаабумоўленасці працы над тэкстам прамовы. Тэарэтычны
матэрыял згрупаваны па асноўных блоках, у якіх падаюцца агульныя і прыватныя
характарыстыкі антычнай рыторыкі, вывучаюцца тыпалогія рытатычнага ідэалу і лагасфера
СМІ, рытарычныя стратэгіі і тактыкі, рытарычныя статусы тэкставай дзейнасці журналіста
(прызначанасць для масавай аўдыторыі, аператыўнасць, перыядычнасць і рэгулярнасць,
дубліраванне і валентнасць зместу, калектыўнае аўтарства, інтэртэкстуальнасць), практычны
матэрыял базуецца на разглядзе журналісцкіх (у тым ліку ўласных) матэрыялаў і аналізе
класічных твораў.

Дысцыпліна “Медыярыторыка” вывучаецца студэнтамі пасля таго, як яны атрымалі
базавыя веды па дысцыплінах “Сучасная беларуская мова”, “Сучасная руская мова”,
“Стылістыка”, “Літаратурнае рэдагаванне”; яна становіцца грунтоўным падмуркам для
вывучэння журналісцкага і камунікацыйнага працэсаў. У аснове навучання – максімальная
індывідуалізацыя заданняў, дэталёвы кантроль і аналіз прац студэнтаў, падрабязныя
кансультацыі па ўсіх пытаннях араторыі.

Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны. Мэта курса – авалоданне майстэрствам
пераканання, накіраванага на пошук ісціны, і ўдасканаленне ўменняў наладжваць
камунікатыўны кантакт з аўдыторыяй падчас выступлення.

Дасягненне мэты забяспечваецца рэалізацыяй агульных і прыватных задач:
засваенне навыкаў рытарычнай дзейнасці журналіста ў інфармацыйным грамадстве;
удасканаленне ўменняў арганізацыі прамоўніцкага тэксту;
вывучэнне асаблівасцей структуры, кампазіцыі і зместу прамовы;
азнаямленне з тыпалогіяй рытарычных ідэалаў антычнасці і сучаснасці; сінтэзаванне
гістарычных ведаў у праламленні сучасных тэорый рыторыкі;
авалоданне рытарычнымі стратэгіямі і тактыкамі, метадамі падачы мэтанакіраванага
матэрыялу;
аналіз класічных твораў прамоўніцкага майстэрства;
абагульненне вопыту сучасных майстроў публічнага выступлення;
выяўленне крытэрыяў адбору маўленчых сродкаў у прамове ў адпаведнасці з
камунікатыўнай зададзенасцю;
азнаямленне з методыкай дыскурснага аналізу паводле ўстанаўлення сувязі паміж
вербальнай камунікатыўнай падзеяй і сацыяльным кантэкстам жыццёвага
ўладкавання носьбіта мовы і канцэнтравана – для выяўлення разумення працэсаў
вытворчасці і выкарыстання тэксту.
Характарыстыка метадаў і тэхналогій навучання. Вывучэнне дысцыпліны

забяспечваецца выкарыстаннем наступных метадаў: дыскурснага аналізу, кантэнт-аналізу,
дэскрыптыўнага, лексіка-семантычнага, кампанентнага аналізу, семантычнай ідэнтыфікацыі,
а таксама прыёмаў статыстычнага і аналізу сацыяльнага, прагматычнага, кагнітыўнага
кантэкстаў.

Дыскурсны аналіз прымяняецца з мэтай устанаўлення сувязі паміж вербальнай
камунікатыўнай падзеяй і сацыяльным кантэкстам жыццёвага ўладкавання носьбіта мовы
(журналіста) і канцэнтравана – для выяўлення разумення працэсаў вытворчасці і
выкарыстання тэксту. Кантэнт-аналіз дазволіць сістэматызаваць, у канкрэтных маўленчых
сітуацыях вылучыць дамінантныя кампаненты (кампазіты) і распрацаваць методыку
мэтанакіраванага адбору тых тэкставых паказчыкаў, на якіх грунтуюцца канвенцыянальныя
веды, правесці інтэрпрэтацыю формы і зместу інфармацыйнай крыніцы. Лексіка-семантычны
ў спалучэнні з дэскрыптыўным метадам дазволіць апісаць семную нагрузку аднаго з



дамінантных элементаў семемнай парадыгмы прамовы. Ідэнтыфікацыя тэматычнай і гіпера-
гіпанімічнай парадыгмы публічнага выступлення праводзіцца метадам кампанентнага
аналізу. Выкарыстанне прыёмаў аналізу калектыўнага, сацыяльнага і прагматычнага
кантэксту дазволіць, па-першае, выявіць канвенцыянальную прыроду кампазіта
“характэрнага” для грамадства, па-другое, далучыць да дыскурснага аналізу апісанне
скандэнсаваных у памяці чалавека маўленчых сітуацый у працэсе пэўных ілакутыўных
актаў.

У навучанні павінен рэалізоўвацца спосаб актыўнага ўзаемадзеяння лекцый з
праблемна-пададзеным зместам навучання, у ходзе якога студэнт вучыцца творча засвойваць
веды. Праблемнае навучанне выступае альтэрнатывай для эўрыстычнага, калі ставяцца мэты
канструявання навучэнцамі ўласнага сэнсу, мэт і зместу адукацыі, а таксама яе арганізацыі,
дыягностыкі і ўсведамлення.

Выкарыстоўваюцца тэхналогіі праблемнага, эўрыстычнага навучання і тэхналогія
дыдактычнай эўрыстыкі, прымяняецца традыцыйнае і камп’ютарнае тэсціраванне,
электронная бібліятэка.

Выніковая адзнака фарміруецца на аснове наступных складнікаў:
– работа над заданнямі на практычных занятках (бягучы кантроль);
– самастойнае выступленне перад групай па тэме трактата з вызначэннем рэйтынгу паводле

“ацэначнай шкалы промовы”
– трактат;
– экзамен.



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

Колькасць гадзін
Аўдыторныя

№
п/п

Найменне раздзелаў, тэм

Лекцыі Практыч.,
семінар.

Лаб.
занят.

КСР
Самаст.
работа

1 Уводзіны. Рыторыка ад антычнасці
да нашых дзён. Медыярыторыка.

2 1

2 З гісторыі развіцця рыторыкі як
самастойнай дысцыпліны. Ад
рыторыкі да стылістыкі, ад
стылістыкі да медыярыторыкі.

4 1

3 Рытарычная мадэль сучасных СМІ.
Дыскурсны падыход да вывучэння
журналісцкага маўлення.
Журналісцкі працэс сучаснасці:
тэматычны рэпертуар і праблемнгае
поле. Журналісцкі тэкст як фрагмент
рэчаіснасці.

2 1

4 Анталагічныя характарыстыкі
журналісцкага маўлення. Тэорыі
аргументацыі і рэферэнцыі ў
медыярыторыцы.

4 1

5 Лагасфера СМІ. Тыпалогія
рытарычнага ідэалу. Журналіст –
прафесія рытарычнай адказнасці.

4 2

6 Ацэначная шкала прамовы. Практыка
публічнага выступлення.

4

Усяго: 16 6 4 56



Вучэбна-метадычная карта
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Уводзіны. Рыторыка ад антычнасці да нашых

дзён. Медыярыторыка.
Паняцце аб рыторыцы. Прадмет і задачы.
Разнароднасць дэфініцый у дыяхраніі. Сувязь
рыторыкі з паэтыкай, стылістыкай, лінгвістыкай
тэксту, герменеўтыкай, прагматыкай.
Культуралагічны феномен СМІ і
медыярыторыка. Рытарычная пазіцыя журналіста
як камунікатыўнага лідара ў інфармацыйным
грамадстве. Роля вывучэння рыторыкі ў час
дэмакратычных пераўтварэнняў, нацыянальнага
адраджэння і станаўлення. Значэнне сродкаў
масавай інфармацыі ў фарміраванні грамадскай
думкі, адлюстраванні бакоў жыцця грамадства.
Функцыя ўздзеяння прамовы. Асаблівасці і
гістарычныя ўмовы развіцця прамоўніцкага
майстэрства ў наш час. Станаўленне і развіццё
медыярыторыкі – важны гістарычны працэс, які
патрабуе абагульнення назапашаных ведаў,
цэласнага аналізу асобных з’яў літаратуры,
журналістыкі і лінгвістыкі ва ўмовах
станаўлення інфармацыйнага грамадства.
Медыярыторыка як дзейнасць, дысцыпліна,
светапогляд. Рытарычны вобраз часу.

2 2

Праектар,
прэзентацыя 3D

І (1, 2, 6, 9-
16), ІІ (1-6,
10-11, 17,
20-22, 27)

Франтальнае
апытанне,

аналіз
канкрэтных
сітуацый,
дыскусія,

тэст



2. З гісторыі развіцця рыторыкі як самастойнай
дысцыпліны. Ад рыторыкі да стылістыкі, ад
стылістыкі да медыярыторыкі.
Перыядызацыя гісторыі рыторыкі. Старажытныя
культурныя традыцыі – спрыяльны фактар
адасаблення рыторыкі ў самастойную навуку.
Вучэнне пра так званае рыці (асаблівасці якасці
мовы мастацкага тэксту, звязанай з адборам і
размяшчэннем слоў). Рыторыка ў Старажытнай
Грэцыі. Першы падручік па рыторыцы.
Рыторыка ў Афінах (сафіст Горгій). Трасімах
Халкідоснкі, Пратагр. Дзейнасць тэарэтыкаў
рыторыкі Ісакрата, Арыстоцеля, Феапомпа,
Дыянісія Галікарнаскага, Тэафраста, стварэнне
«развітай» рыторыкі. З'яўленне аратараў і
тэарэтыкаў рыторыкі ў Старажытным Рыме.
Філасофская рыторыка Марка Тулія Цыцэрона.
Квінціліан і Тацыт. Перадумовы стварэння
асобнай галіны навуковага пазнання – рыторыкі.
Абагульненне эмпірычнага матэрыялу па
прамоўніцкім майстэрстве ў працах Арыстоцеля,
Цыцэрона, Квінціліяна, Псеўда-Лангіна.
Пераўтварэнне рыторыкі ў нарматыўную
дысцыпліну. Структура антычнай
рыторыкі. Крыніцы красамоўства. Тыпы
красамоўства: урачыстае, дарадчае, судовае.
Задачы аратара. Элементы прамовы:
знаходжанне матэрыялу (inventio), размяшчэнне
матэрыялу (dispositio), слоўнае выражэнне
(elocutio), запамінанне (memoria) і вымаўленне
(actio). Збліжэнне рыторыкі і стылістыкі.
Рыторыка і эпоха рамантызму. Заняпад рыторыкі
як навукі (пачатак 19 ст.). Перыяд неарыторыкі
(«агульнай рыторыкі»). Узнікненне
медыярыторыкі.

4 2

Праектар,
прэзентацыя 3D

І (2-4,7,14,
15, 16, 17),
ІІ (1-6, 10-
11, 17, 20-

22, 27)

Прамова
перад

групай,
падрыхтоўка
прэзентацый

па тэмах
трактатаў,

тэст



3. Рытарычная мадэль сучасных СМІ.
Дыскурсны падыход да вывучэння
журналісцкага маўлення. Журналісцкі працэс
сучаснасці: тэматычны рэпертуар і
праблемнгае поле. Журналісцкі тэкст як
фрагмент рэчаіснасці.
Дыскурсны падыход і прасвятленне характару
сувязей паміж рознымі кагнітыўнымі сістэмамі і
ўмовамі паспяховасці маўленчых актаў у
канкрэтных сітуацыях. Роля канвенцыяльных
ведаў у вызначэнні іншых сістэм, што
забяспечваюць камунікацыю (па-за такімі
кагнітыўнымі фактарамі, як жаданне, норма і
ацэнка). Камунікатыўныя індэксы. Ад вывучэння
мовы ў сацыяльным кантэксце да дыскурснага
аналізу. Семантычная кандэнсацыя як
акумулятыўны сродак назапашвання ведаў пра
ментальнасць народа. Дыскурс і класічныя
стратэгіі пабудовы тэксту ў жанравай
камбінацыі. Сітуацыя дзяржаўнага білінгвізму,
сучасныя тэндэнцыі развіцця мовы. Ізамарфізм
рускага элемента ў беларускамоўных
публіцыстычных тэкстах. Вербальнае
маніпуляванне, небяспека перарастання яго ў
невербальнае. Маўленчая агрэсія. Рыторыка
маніфестацыі ўлады.

2 2

Праектар,
прэзентацыя 3D

І (5, 6, 8,
13-14,18-
19), ІІ (7-

9,14-15, 18-
19 10-11,
17, 20-26,

28)

Тыпавыя
заданні,

публічнае
выступленне

студэнтаў
перад

групай,
падрыхтоўка
прэзентацый

па тэмах
трактатаў,

тэст



4. Анталагічныя характарыстыкі
журналісцкага маўлення. Тэорыі
аргументацыі і рэферэнцыі ў
медыярыторыцы. Статус масавасці і
распаўсюджанасці. Статус аператыўнасці. Статус
перыядычнасці і рэгулярнасці. Фарміраванне
інфармацыйных паводзін. Статус дубліравання і
вар’іравання. Статус калектыўнага аўтарства.
Статус інтэртэкстуальнасці. Экстралінгвістычная
матывацыя інтэртэкстуальнага эфекту
журналісцкай дзейнасці. Статус камунікатыўнай
зададзенасці і прызначанасці. Лінгварытарычныя
асновы журналісцкага маўлення. Парадыгматыка
і сінтагматыка медыятэксту. Семантычная
пераарыентацыя слова. Падманлівая
генералізцыя значэння слова. Сінтагматыка
медыятэксту. Марфалагічная стратыфікацыя
журналісцкага маўлення. Выкарыстанне ў
прамовах аддзеяслоўных назоўнікаў.
Прагматычная сутнасць публічнага выступлення.
Лінгвістыка падману. Адносіны паміж
удзельнікамі камунікацыі. Псіхалагічныя ўлоўкі і
недабрасумленныя прыёмы ў камунікаванні.
Тэорыя рэферэнцыі: тэндэнцыі развіцця. Тэрыя
аргументацыі і эрыстыка.

4 2

Праектар,
прэзентацыя 3D

І (5, 6, 8,
13-14,18-
19), ІІ (7-

9,14-15, 18-
19 10-11,
17, 20-26,

28)

Публічнае
выступленне

студэнтаў
перад

групай, тэст,
праца з

ацэначнай
шкалой

прамовы,
тэст



5. Лагасфера СМІ. Тыпалогія рытарычнага
ідэалу. Журналіст – прафесія рытарычнай
адказнасці. Лагасфера культуры: метады
аналізу, структура і “формула” (паводле
А.К.Міхальскай). Дыялогі Платона як крыніца
еўрапейскай рытарычнай традыцыі. Сафісты і
Сакрат. Вучэнне аб адноснасці ісціны.
Характарыстыка і дыферэнцыяцыя рытарычнага
ідэалу: гістарычная зменлівасць,
культураспецыфічнасць, сацыяльная
абумоўленасць. Першая бінарная апазіцыя
прымет рытарычнага ідэалу:
маналагічнасць/дыялагічнасць па змесце. Другая
бінарная апазіцыя рытарычнага ідэалу:
маналагічнасць/дыялагічнасць па форме. Трэцяя
бінарная апазіцыя рытарычнага ідэалу:
аганальнасць/гарманізацыя. Прамова як сродак
заваявання і ўтрымлівання ўлады. Чацвёртая
бінарная апазіцыя рытарычнага ідэалу:
анталагічнасць/рэлятывізм. Тыпалогія
рытарычнага ідэалу: сафістычны і Сакрата-
Платона. Сучасны айчынны рытарычны ідэал,
заснаваны на вучэнні Сакрата-Платона:
дыялагічны па фоме і змесце, гарманізуючы,
анталагічны; супрацьпастаўленасць яго
сафістычнаму (амерыканізаванаму, узятаму на
ўзбраенне сучаснымі СМІ) – маналагічнаму па
змесце, хутчэй маналагічнаму, чым дыялагічнаму
па форме, аганальнаму, рэлятывісцкаму.
Рыторыкі ХХ ст. Практыкі рытарычнай
дзейнасці ў СМІ. Інфармацыйныя тэхналогіі і
гуманізацыя вербалістыкі. Сучасны журналіст і
актывізацыя вербальнай дзейнасці грамадства
(роля сацыяльных сетак у змене парадыгмы
рытарычных адносін).

4 2

Праектар,
прэзентацыя 3D

І (2, 14, 15,
16-17) ІІ (2,
10, 13, 27 )

Рэйтынг,
адзнака па
трактаце,
экзамен
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ПРАТАКОЛ
УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ ПА ВЫВУЧАЕМАЙ ВУЧЭБНАЙ

ДЫСЦЫПЛІНЕ З ІНШЫМІ ДЫСЦЫПЛІНАМІ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ

Назва дыцыліны, з
якой патрабуецца
ўзгадненне

Назва кафедры Прапановы аб
змяненнях у змесце
вучэбнай праграмы па
вывучаемай вучэбнай
дысцыпліне

Рашэнне, прынятае
кафедрай, якая
распрацавала
вучэбную праграму (з
указаннем даты і
нумара пратакола)

Стылістыка Кафедра стылістыкі і
літаратурнага
рэдагавання

Тэорыя тэксту Кафедра стылістыкі і
літаратурнага
рэдагавання

Тэксталогія Кафедра стылістыкі і
літаратурнага
рэдагавання

Лінгвістыка
публіцыстычнага
тэксту

Кафедра стылістыкі і
літаратурнага
рэдагавання
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