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1 Галіна прымянення
Стандарт прымяняецца пры распрацоўцы вучэбна-праграмнай дакументацыі адукацыйнай
праграмы вышэйшай адукацыі 1 ступені, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з
вышэйшай адукацыяй, і адукацыйнай праграмы вышэйшай адукацыі I ступені, што забяспечвае
атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з вышэйшай адукацыяй і інтэграванай з адукацыйнымі
прафамамі сярэдняй спецыяльнай адукацыі, на снецыяльнасці 1-23 01 10 "Літаратурная работа (па
напрамках)" (далей, калі не ўстаноўлена іншае, - адукацыйныя праграмы па спецыяльнасці
1-23 01 10 "Літаратурная работа (па напрамках)"), вучэбна-метадычнай дакументацыі, вучэбных
выданняў, інфармацыйна-аналітычных матэрыялаў.
Стандарт абавязковы для прымянення ва ўсіх установах вышэйшай адукацыі Рэспублікі
Беларусь, якія ажыцяўляюць падрыхтоўку па адукацыйных праграмах па спецыяльнасці 1-23 01 10
"Літаратурная работа (па напрамках),".

2 Нарматыўныя спасылкі
У гэтым стандарце выкарыстаны спасылкі на наступныя прававыя акты:
СТБ 22.0.1-96 Сістэма стандартаў у сферы адукацыі. Асноўныя палажэнні (далей - СТБ
22.0.1-96)
СТБ ISO 9000-2006 Сістэма менеджменту якасці, Асноўныя палажэнні і слоўнік (далей СТБ ISO 9000-2006)
А К Р Б 011-2009 Агульнадзяржаўны класіфікатар РЬспублікі Беларусь «Спецыяльнасці і
кваліфікацыі» (далей - АКРБ 011 -2009)
А К Р Б 005-2011 Агульнадзяржаўны класіфікатар Рэспублікі Беларусь «Віды эканамічнай
дзейнасці» (далей - АКРБ 005-2011)

АСВА 1-23 01 10-2013
Кодэкс Распублікі Беларусь аб адукацыі (Нацыянальны рэестр прававых актау Рэспублікі
Беларусь, 2011, № 13, 2/1795) (далей - Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацы)

3 Асноўныя тэрміны і азначэнні
У гэтым адукацыйным стандарце прымяняюцца тэрміны, прынятыя ў Кодэксе Рэспублікі
Беларусь аб адукацыі, а таксама наступныя тэрміны з адпаведнымі азначэннямі;
Заліковая ялзінка - лічбавы спосаб выражэння працаёмкасці вучэбнай працы студэнта,
заснаваны на дасягненні вынікаў навучання.
Кваліфікацыя - веды, уменні і навыкі, неабходныя для той ці іншай прафесіі на рынках
працы, пацверджаныя дакументам аб адукацыі (СТБ 22.0.1-96).
Кампетэнтнясць - выяўленая здольнасць прымяняць свае веды і ўменні (СТБ ISO 90002006).
Кампетэнцыя - веды, уменні, вопыт і асобасныя якасці, неабходныя для вырашзння
тэарэтычных і практычных задач.
Забсспячэнне якасці - скаардынаваная дзейнасць па кіраўніцтве і кіраванні арганізацыяй,
накіраваная на стварэнне ўнэўненасці, што натрабаванні да якасці будуць выкананы (СТБ ISO
9000-2006).
Спецыяльнасть - від прафесійнай дзейнасці, які натрабуе нэўных ведаў, навыкаў і
кампетэнцый, што набываюцца шляхам навучання і праістычнага вопыту (АКРБ 011-2009).
Літаратурны работнік - кваліфікацыяспецыяліста з вышэйшайадукацыяй у галіне
літаратурнай творчасці, дзейнасць якога накіравана на стварэнне літаратурнай асновы
мастацкіх твораў у розных відах мастацтва (літаратура, тэатр, кіно, а таксама сцэнарнай асновы
для аўдыявізуальных сродкаў масавай інформацыі).
Літаратурны рэдактар - кваліфікацыя спецыяліста з вышэйшай адукацыяй у галіне
літаратурнага рэдагавання.
Літаратурнае рэдагаванне - сфера дзейнасці, звязаная з літаратурнай апрацоўкай і
падрыхтоўкай да выдання аўтарскіх тэкстаў.
Журналістыка - сфера дзейнасці, звязаная са зборам, апрацоўкай, аналізам і
распаўсюджаннем інфармацыі з данамогай сродкаў масавай камунікацыі (друк, радыё,
тэлебачанне і інш ).

4 Лгульныя палажэнні
4.1 Лгульная характярыстыка спецыяльнасці
Снецыяльнасць 1-23 01 10 "Літаратурная работа (па напрамках)" у адпаведнасці з
АКРБ 011-2009 адносіцца да профілю адукацыі Е «Камунікацыі. Права. Эканоміка. Кіраванне.
Эканоміка і арганізацыя вытворчасці», напрамку адукацыі 23 «Камунікацыі», і забяснечвае
атрыманне кваліфікацый: «Літаратурны работнік», «Літаратурны рэдактар. Журналіст».
Згодна 3 АКРБ 011-2009 па спецыяльнасці прадугледжаны напрамкі снецыяльнасці і
спецыялізацыі;
- 1-23 01 10-01 Літаратурная работа (творчасць);
- 1-23 01 10-01 01 Проза;
- 1-23 01 10-01 02Паэзія;
- 1-23 01 10-01 03 Драматургія;
- 1-23 01 10-0! 04 Кінадраматургія;
- 1-23 01 10-01 05 Літаратурная крытыка;
- 1-23 01 10-01 06 Мастацкі пераклад;
- 1-23 01 10-02 Літаратурная работа (рэдагаванне);
- 1-23 01 10-02 01 Літаратурнае рэдагаванне ў сродках масавай інфармацыі;

-

1-23 01 10-02 02 Літаратурнае рэдагаванне ў выдавецтве.

4.2. Патрабаванні да ўзроўню адукацыі асоб, якія паступаюць для атрымання
вышэйшай адукацыі I ступені
4.2.1 На усе формы атрымання вышэйшай адукацыі могуць паступаць асобы, якія маюць
агульную сярэднюю адукацыю ці прафесійна-тэхнічную адукацыю з агульнай сярэдняй
адукацыяй або сярэднюю спецыяльную адукацыю, пацверджаную адпаведным дакументам аб
адукацыі.
4.2.2 Прыём асоб для атрымання вышэйшай адукацыі 1 ступені ажыццяўляецца ў
адпаведнасці э пунктам 9 артыкула 57 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.
4.3 Агульныя мэты падрыхтоўкі спецыяліста
Лгульныя мэты падрыхтоўкі спецыяліста:
- фарміраванне і развіццё сацыяльна-прафесійнай, практыка-арыентаванай кампетэнтнасці,
якая дазваляе спалучаць акадэмічныя, сацыяльна-асобасныя, прафесійныя кампетэнцыі для
вырашэння задач у сферы прафесійнай і сацыяльнай дзейнасці;
~ фарміраванне прафесійных кампетэнцый у галінах літаратурнай творчасці і літаратурнага
рэдагавання, журналістыкі;
4.4 Формы атрымання вышэйшай адукацыі I ступені
Атрыманне вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці прадугледжвае вочную (дзённую) і
завочную (у тым ліку дыстанцыйную) формы.
4.5 Тэрміны атрымання вышэйшая адукацыі I стунені
Тэрмін атрымання вышэйшай адукацыі ў дзённай форме па спецыяльнасці 1-23 01 10
"Літаратурная работа (па напрамках)" складае 4 гады.
Тэрмін атрымання вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці 1-23 01 10 "Літаратурная работа
(па напрамках)" асобамі, якія навучаюцца па адукацыйнай праграме вышэйшай адукацыі 1
ступені, якая забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста з вышэйшай адукацыяй і
інтэграванай з адукацыйнымі праграмамі сярэдняй спецыяльнай адукацыі, можа быць
скарочаны ўстановай вышэйшай адукацыі пры ўмове выканання патрабаванняў дадзенага
адукацый нага стандарта.

5 Характарыстыка прафесійнай дзейнасці спецыяліста
5.1 Сфера прафесійнай дзеннасці спецыяліста
Асноўнымі сферамі нрафесійнай дзейнасці спецыяліста з'яўляюцца:
- 58 Выдавецкая дзейнасць;
- 59 Вытворчасць кіна-, відэафільмаў і тэлевізійных праграм, дзейнасць у сферы гуказапісу
і выдання музычных твораў;
- 60 Дзейнасць па стварэнні прафам радыё- і тэлевяшчання;
- 72 Навуковыя даследаванні і распрацоўкі;
- 73 Рэкламная дзейнасць і вьтучэнне кан'юнктуры рынку;
- 90 Творчая дзейнасць і забавы.

5.2 Аб'екты прафесійняй дзейнасці спецыяліста
Аб'ектамі прафесійнай дзейнасці спецыяліста з'яўляюцца:
- аўтарскі тэкст (рукапіс), метады і крытэрыі яго ацэнкі;
- кнігавыдавецкі працэс «ад аўтарскага рукапісу - да друкаванага выдання», методыка
рэдагавання асобных відаў літаратуры, аўтарскіх рукапісаў, творчы працэс падрыхтоўкі іх да
выдання;
- эканоміка і менеджмент кніжна-паліграфічнага комплексу;
- працэсы сучаснай паліграфічнай вытворчасці;
- тэксталагічныя метады апрацоўкі літаратурных тэкстаў пры падрыхтоўцы іх да
выдання ў выдавецтвах дзяржаўнай і прыватнай форм уласнасці, упраўленнях рэдакцыйнавыдавецкай работы, рэдактыйных упраўленнях, рэдакцыях і аддзелах друкаваных і
электронных сродкаў масавай інфармацыі, інфармацыйных агенцтвах, даведачна-рэкламных
службах, прэс-цэнтрах, прэс-службах міністэрстваў і ведамстваў рэспубліканскага і мясцовага
падпарадкавання;
- рэспубліканскія сродкі масавай інфармацыі ўсіх узроўняў.
5.3 Віды прафесійняй дзейііасці спецыяліста
Спецыяліст павінен быць кампетэнтны ў наступных відах дзейнасці:
- агульнапрафесійнай;
- арганізацыйна-кіраўнічай;
-літаратурнай;
- вытворча-творчай;
- рэдакцыйна-выдавецкай;
- кнігазнаўчай;
- інфармацыйна-аналітычнай;
- экспертна-рэферэнцкай;
- журналісцкай;
- навукова-даследчай;
" інавацыйнай.
5.4 Заданы прафесійнай дзейнасці спецыяліста
Спецыяліст павінен быць падрыхтаваны да вырашзння наступных прафесійных задач:
- планаванне, кіраванне і арганізацыйнае забеспячэнне дзейнасці;
- ажыццяўленне практычнай і навукова-метадычнай работы ў галіне рэдагавання і
кнігавыдання, журналістыкі;
" ацэнка вынікаў, у тым ліку маркетынгавы аналіз вытворчай дзейнасці;
- уменне нрэзентаваць твор мастацтва ў сродках масавай інфармацыі;
- рэгуляванне адносін і ўзаемадзеянняў у рэдакиыйным працэсе;
- ажыцяўленне збору, апрацоўкі і распаўсюджання інфармацыі;
- правядзенне тэарэтычных і прыкладных даследаванняў;
- кантроль за якасцю працы з аўтарскімі матэрыяламі па афармленні іх у адпаведнасці з
дзяржаўнымі стандартам!;
- стварэнне рознажанравых літаратурных твораў і тэкстаў сродкаў масавай інфармацыі;
- выяўленне тэидэнцый і заканамернасцей развіцця літаратурнага працэсу.
5.5 ІУІагчымасці працягу адукацыі спецыяліста
Спецыяліст можа працягнуць адукацыю на II ступені вышэйшай адукацыі (у магістратуры)

у адпаведнасці з рэкамендацыямі АКРБ 011-2009.

6 Патрабаванні да кампетэнтнасці спецыяліста
6.1 Склад кампетэнцый спсцыяліста
Засваенне адукацыйнай праграмы па спецыяльнасці 1-23 01 10 "Літаратурная работа (па
напрамках)" павінна забяспечыць фарміраванне наступных груп кампетэнцый:
акадэійічных кампетэнцый, якія ўключаюць веды і ўменні па вывучаных вучэбных
дысцыплінах, здольнасці і ўменні вучыцца;
сацыяльна-асобасных
кампетэнцый,
якія
ўключаюць
культурна-каштоўнасныя
арыентацыі, веданне ідэалагічных, маральных каштоўнасцей фамадства і дзяржавы і ўменне
выконваць іх;
прафесійных кампетэнцый, якія ўключаюць здольнасць вырашаць задачы, распрацоўваць
планы і забяспечваць іх выкананне ў абранай сферы прафесійнай дзейнасці.
6.2 Патрабаванні да акядэмічных кампетэнцый спецыяліста
Спецыяліст павінен:
АК-1. Умець прымяняць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтычных
і практычных задач.
АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам.
АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі.
АК-4. Умець працаваць самастойна.
АК-5. Быць здольным выпрацоўваць новыя ідэі, быць крэатыўным.
АК-6. Валодаць міждысцыплінарным падыходам пры вырашэнні праблем.
АК-7. Мець навыкі, звязаныя з выкарыстаннем тэхнічных прылад, кіраваннем інфармацыяй
і працай 3 камп'ютарам.
АК-8. Валодаць метадалогіяй даследавання вуснай і пісьмовай камунікацыі.
АК-9. Умець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго жыцця.
6.3 Патрабаванні да сацыяльна-асобасных кампетэнцый спецыяліста
Спецыяліст павінен:
САК-1. Валодаць якасцямі грамадзянскасці.
САК-2. Быць здольным да сацыяльнага ўзаемадзеяння.
САК-3. Валодаць здольнасцю да міжасобасных камунікацый.
САК-4. Валодаць навыкамі здаровага ладу жыцця.
САК-5. Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі (крытычнае мысленне).
САК-6. Умець працаваць у камандзе.
6.4 Патрабаванні да прафесійных кампетэнцый спецыяліста
6.4.1 Спецыяліст павінен быць здольны:
Арганізайыйна-кіраўнічая дзейнасць
ПК-1. Працаваць з юрыдычнай літаратурай і дакументацыяй па працоўным заканадаўстве.
ПК-2. Арганізоўваць працу малых калектываў выканаўцаў для дасягнення пастаўленых мэт.
ПК- 3 . Ажыцяўляць функцыі кіравання (планавання, арганізацыі, матывацыі і кантролю).
ПК-4. Складаць дакументацыю (графікі работ, інструкцыі, планы, заяўкі, службовыя
пісьмы і д а т.п.), а таксама справаздачную дакументацыю па ўстаноўленых формах.
ПК-5. Узаемадзейнічаць са спецыялістамі сумежных профіляў.
ПК-6. Аналізаваць і ацэньваць сабраныя даныя.

ПК-7. Распрацоўваць стратэгіі і тактыкі новых праектаў.
ПК-8. Весці перамовы з іншымі зацікаўленымі ўдзельнікамі.
ПК-9. Рыхтаваць даклады, матэрыялы да прэзентацый.
ПК-10. Рабіць супастаўляльна-тыпалагічны аналіз інфармацыйных рэсурсаў.
П К - И . Валодаць сучаснымі сродкамі тэлекамунікацьтй.
Літаратурная дзейнасць
ПК-12. Карыстацца сучаснымі метадамі ў вывучэнні літаратурнага працэсу.
ПК-13. Ведаць гістарычныя асаблівасці развіцця літаратурнага працэсу.
ПК-14. Разумець тэндэнцыі развіцця нацыянальнай і сусветнай літаратуры.
ПК-15.Валодацьнавыкамі глыбокага асэнсавання літаратурна-мастацкіх тэкстаў, разумець
іх структуру і аўтарскія задачы, умець ажыцяўляць літаратурную апрацоўку журналісцкіх
матэрыялаў.
ПК-16. Самастойна ствараць як літаратурна-мастацкія творы, так і літаратурную аснову
для іншых відаў мастацтва (тэатр, кіно, сцэнарыі для літаратурных перадач у аўдыявізуальных
СМ1).
Вытворча-творчая дзсйнасйь
ПК-17. Творча прымяняць атрыманыя веды і набьгтыя навыкі ў прафесійнай дзейнасці.
ПК-18. Карыстацца неабходным арсеналам ведаў і ўменняў па арганізацыі кнітавыдання і
рэдагавання аўтарскіх матэрыялаў.
ПК-19. Ажыйцяўляць папярэдні аналіз тэматыкі і праблематыкі выдання.
ПК-20. На навуковай аснове арганізоўваць сваю працу з прыцягненнем статыстычных
данных, практыкарыентаваных даследаванняў.
ПК-21. Самастойна прымаць рашэнні ў вытворчым працэсе, ажыцяўляць аналіз і ацэнку
канкрэтнай вытворчай сітуацыі.
Рэаакцыйня-вьшавецкая дзейнасць
ПК-22. Забяспечваць правільнасць напісання і ўніфікацыю тэрмінаў, сімвалаў, адзінак
вымярэння, умоўных скарачэнняў, аднастайнасць пазнак у ілюстрацыях і тэкстах.
ПК-23. Валодаць методыкай падрыхтоўкі заключэнняў аб рэкаменлацыі да друку рукапісу,
вядзення рэдактарскага пашпарта.
ПК-24. Арганізоўваць прадзюсарскую дзейнасць у сферы кнігавыдання, валодаць
камп'ютарным забеспячэннем дызайну выданняў.
Кнігазнаўчая дзейнасць
ПК-25. Планаваць, арганізоўваць і весці навукова-вытворчую работу па прасоўванні
кнігавыдання на рынку.
ПК-26. Валодаць методыкай збору інфармацыі, а таксама метадамі даных як зыходнай базы
ў прафамаванні і стратэгічным планаванні працы рэдакцый выдавецтваў.
Інфармацыйна-аналітычная дзейнасць
ПК-27. Дыялектычна мысліць і аргументаваць свой пункт гледжання, аналізаваць факты і
прагназаваць развіццё падзей, прымаць рашэнні з улікам эканамічных, сацыяльных і этычных
патрабаванняў.
ПК-28. Набываць новыя веды, выкарыстоўваючы сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі,
валодаць методыкай дыскурс-аналізу СМІ, умець прэзентаваць вытворчы прадукт у СМ1.
Экспертна-рэферэнцкая дзейнасць
ПК-29.
Ацэньваць
гістарычныя
і
сучасныя
праблемы,
выяўляць
тэндэнцыі
кнігавыдавецкага і рэдакцыйнага працэсу, рыхтаваць рэцэнзіі, ажыцяўляць рэ(|)ерыраванне.
рабіць аналітычныя агляды.
ПК-29. Ажыцяўляць незалежную і аб'ектыўную экспертызу працы рэдакцый і выдавецтваў
на адпаведнасць іх дзейнасці сучаснаму ўзроўню навуковых, тэхнічнных і інфармацыйных
ведаў.
Журналісцкая дзейнасць
ПК-30. Умець аналізаваць сацыяльна-значныя праблемы ў кантэксце ідэалогіі беларускай
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дзяржаўнасці і інфармацыйнай палітыкі, якая праводзіцца ў Рэспубліцы Беларусь.
ПК-31. Валодаць методыкай збору апрацоўкі і распаўсюджання інфармацыі.
ПК-32. Умець прымяняць метады журналісцкай творчасці, ведаць спецыфіку працы над
разнажанравымі тэкстамі СМ1.
Навукова-даследчая дзейнасць
ПК-33. Валодаць навыкамі вызначэння навуковай праблематыкі ў сферы прафесійнай
дзейнасці.
ПК-34. Пастаянна ўдасканальваць навуковыя веды ў мэтах далейшага іх прымянення пры
вызначэнні адпаведнасці аўтарскіх рукапісаў навукова-тэхнічным дасягненням сучаснасці.
ПК-35. Валодаць сучаснымі тэхналогіямі інфармацыйнага забеспячэння навуковых
даследаванняў.
ПК-36. Працаваць з навуковай, нарматыўна-даведачнай і спецыяльнай літаратурай у галіне
рэдагавання,
ПК-37. Аналізаваць і ацэньваць дасягненні навукі ў галінах літаратуры, тэорыі і практыкі
рэдагавання, кнігавытворчасці, журналістыкі.
ПК-37. Праводзгць патэнтна-інфармацыйныя даследаванні пры распрацоўцы выдавецкіх
тэхналогій, ацэньваць іх навізну і тэхнічны ўзровень.
ПК-38. Арганізоўваць і праводзіць эксперыментальныя даследаванні ў галінах
літаратуразнаўства, рэдагавання і журналістыкі.
ПК-39. Выбіраць аптымальныя варыянты правядзення навукова-даследчых работ.
ПК-40. Лфармляць справаздачы аб навуковых даследаваннях, рыхтаваць навуковыя
публікацыі, даклады і заяўкі на выдачу ахоўных дакументаў на аб'екты інтэлектуальнай
уласнасці.
Інавацыйная дзейнасць
ПК-41. Ажыццяўляць комплекс навуковых, тэхналагічных, арганізацыйных, фінансавых і
камерцыйных мерапрыемстваў, накіраваных на павышэнне эфектыўнасцг інавацыйнай
дзейнасці выдавецтваў і рэдакцый.
ПК-42. Вызначаць мэты інавацый і сносабы іх дасягнення.
ПК-43. Свараць, засвойваць, распаўсюджваць і выкарыстоўваць інавацыі.
ПК-44. Ацэньваць канкурэнтаздольнасць і эканамічную эфектыўнасць раснрацоўкі новых
тэхналогій.
ПК-45. Прымяняць метады аналізу і арганізацыі ўкаранення інавацый.
ПК-46. Складаць дагаворы сумеснай дзейнасці па асваенні новых тэхналогій.
ПК-47. Рыхтаваць праекты ліцэнзійных дагавораў аб перадычы правоў на выкарыстанне
аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці.

7 Патрабаванні да вучэбна-праграмнай дакументаідыі
7.1. Склад вучэбна-праграмнай дакументацыі
Адукацыйныя праграмы па спецыяльнасці 1-23 01 10 "Літаратурная работа (па
напрамках)"уключаюць наступную вучэбна-праграмную дакументацыю:
- тыпавы вучэбны план па спецыяльнасці (напрамку спецыяльнасці);
- вучэбны план установы вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці (напрамку спецыяльнасці,
спецыялізацыі);
- тыпавыя вучэбныя праграмы па вучэбных дысцыплінах;
- вучэбныя праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбных дысцьшлінах;
- праграмы практык.
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7.2. Патрабаванні дя распряцоўкі вучэбна-праграмнай дакументацыі
7.2.1 Максімальны аб'ём вучэбнай нагрузкі студэнта не павінен перавышаць 54
акадэмічныя гадзіны на тыдзень, уключаючы ўсе віды аўдыторнай і пазааўдыторнай работы.
7.2.2 Аб'ём абавязковых аудиторных заняткаў, які вызначаецца ўстановай вышэйшай
адукацыі з улікам спецыяльнасці, спецыфікі арганізацыі вучэбнага працэсу, аснашчэння
вучэбна-лабараторнай
базы,
інфармацыйнага,
навукова-метадычнага
забеспячэння,
устанаўліваецца ў межах 24 - 32 гадзін на тыдзень.
7.2.3 У гадзіны, якія адводзяцца на самастойную работу па вучэбнай дысцыпліне,
уключаецца час, прадугледжаны на падрыхтоўку да экзамену (экзаменаў) па вучэбнай
дысцыпліне.
7.3 Патрабяванні да склядання гряфіка адукацыйнягя працэсу
7.3.1 Прыкладная колькасць тыдняў па відах дзейнасці для дзённай формы атрымання
вышэйшай адукацыі вызначаецца ў адпаведнасці з табліцай 1.
Таблица I
ВІДЫ дзейнасці, устаноўленыя f
вучэбным плане
Тэарэтычнае навучанне
Экзаменацыйныя ceccii
Практика
Дыпломнае праектаванне
Выніковая атэстацыя
Канікулы

Усяго

Колькаспь
тыдняў
121
21
24
6
4
23
199

Колькасць гадзін
6534
1134
1296
324
216
9504

7.3.2 Пры распрацоўцы вучэбнага плана ўстанова вышэйшай адукацыі мае права ўносіць
змены ў графік адукацыйнага працэсу пры ўмове захавання патрабаванняў да зместу
адукацыйнай праграмы, пазначаных у дадзеным адукацыйным стандарце.

7.4 Пятрабавайні да структуры
(напрямку спецыяльнасці)

тылавога

вучэбнага

плана

па

спецыяльнаспі

7.4.1 Тыпавы вучэбны план па спецыяльнасці (напрамку спецыяльнасці) распрацоуваецца у
адпаведнасці са структурай, прыведзенай у табліцах 2 і 3 адукацыйнага стандарту.
Табліца 2
Няпрамак спецыяльнасці 1-23 01 10-01 "Літаратурпая работа (творчасць)"
Аб'ём работы (гадзін)
зіх
ЗалікоНайменне відаў дзейнасці
Коды кампетенцый, якія
№
аўдытор- самаст
выя
студэнта, цыклаў дсйыплін,
пп
Усяго
ныя
ой-ная
форміруюцца
адзінкі
дысцыплін
заняткі
работа
(45-70 %) (30-55 %)
272
284
Цыкл сацыяльна-гуманітарных
556
15
1
дысцыплін
204
196
12
Дзяржаўны компонент
400
76
76
152
АК-І-9; САК-І-3
1.1 Інтэграваны модуль «Філасофія»
4

№
пп

Найменне відаў дзейнасці
студэнта, ідыклаў дсцыплін,
дысйыллін

1,2

Інтэграваны модуль «Эканоміка»

Лб'ём работы (гадзін)
3 is
Залікоаўдытор- самаст
выя
ой-ная
Усяго
ныя
адзінкі
работа
заняткі
(45-70 %) (30-55 %)
116
60
56
3

1.3

І н т э ф а в а н ы модуль «Паліталогія»

72

34

38

2

АК-1-9; САК-1-3,

1.4

Інтэграваны модуль «Гісторыя»

72

34

38

2

АК-І-9, САК-І-3

Кампанент устпновы
вышэйшай
адукпцыі
Цыкл агульнанавуковых і
агульнапряфесійных дысцыплін
Дзяржаўны
кампанемт
Бяспека жыццядзейнасці чалавека
Інфармацыйныя тэхналогіі

144

68

76

4

АК-1-9; САК-3

1114

644

470

27

674
102
100

т
68
54

286
34
46

17,5
3
2,5

274
54
72
72
440

150
34
34
48
256

lo
38
24
184

г

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3

Замежная мова
Сучасная беларуская мова
Метадалогія аналізу тэксту
Псіхалогія журнал істыкі
Кампанентустановы
вышэйшай
адукацыі
Цыкл спецыяльных дысцыплін

3.1
3.2
3.3

Дзяржаўны
кампанент
Дысцыпліны
спецыяльнасці
Мова сродкаў масавай камунікацыі
Прафесійная этыка
Выпуск вучэбных СМ1

37S2
2514
1350
350
72
182

2198
1490
796
210
34
\04

1584
1024
554
140
38
78

89,5
58,5
31
7,5
2
4,5

3.4

Методы к а рэдагавання

112

70

42

2

3.5
3.6

Інфармацыйныя рэсурсы артасферы
Тэорыя і практыка перакладу

94
76

60
36

34
40

2
2

3.7

Замежная літаратура

282

ПО

112

6,5

3.8

Медыярыторыка

60

34

26

2

3.9
3.10

Дыскурс СМ1
Асновы літаратурна-мастацкай
творчасці
Дысцыпліны напрамку
спецыяльнасці

66
56

42
36

24
20

1,5
1

1164

694

470

27.5

3.10
3.11

Гісторыя журналістыкі
Стылістыка

82
126

46
74

36
52

2
3

3.12

Літаратз'рна-мастацкая крытыка

266

168

98

6

3.14
3.15

Тэорыя літаратуры
Асновы творчай дзейнасці

120
182

68
106

52
76

3
4

6
2
2
2
9,5

Коды кампетемцый, якія
форміруюцца

ДК-1-9; САК-3,

САК-2, 4, 6; ПК-3
АК-7;
ПК-10,11,20,28, 36
АК-8, ЛК-5,30,32,42,48
АК-8, ПК-8, 16,30,42
АК-2, 5, ПК-б, 9, 26
САК-2, 3,6, ПК-21,25
САК-3, ПК-3,5,8,12,
15,19,22,24,30,33,35,39,42

АК-8, ПК-10,12, 24,26,27
САК-1-3, 6, П К - 1 , 8 , 2 9
АК-2, 4, 5, САК-2, 3,
ПК:-2,8, 11, 16, 18,33
АК-1,4, С А К - 1 , П К - 7 , 17,
18, 2 2 , 2 7 , 3 5 , 3 7 , 4 0 , 4 4
АК-2,5,ПК-6,11,12,17
АК-4, 8, САК-3,
ПК-17, 18,45
АК-2, САК-І,
П К - 6 , 1 2 , 1 3 , 17,19
АК-4, 8 , С А К - 1 , 2 ,
ПК-9, 17,27
АК-3, ПК-6, 15, 17, 18
АК-4, САК-5,
ПК-15-17,32

ПК-13, 14, 2 9 , 3 1 , 3 3
АК-3,
ПК-6, 15, 17,31,32, 35
АК-2, 3, САК-3,
ПК-6, 10, 12, 15, 17
АК-2,3, ПК-6,12-15,27,29
АК-2,3, ПК-6,12-15,27,29

Лб'ём работы (гадзін)
№
пп

3.16
3.17
3.18
3.19

4

Найменне відаў дзсйнасці
студэнта, цыклаў дсцыплін,
дысцыплін

3 іх

Усяго

Залікоаўдытор- самаст
выя
ныя
ой-ная
адзінкі
заняткі
работа
(45-70 %) (30-55 %)

142
54

92
34

50
20

2

106

54

52

2,5

Нацыянальныя каштоунасці ў
экраннай культуры

86

52

34

2

Компонентустановы вышэйшай
адукацыі
Дысцыпліны спейыялЬацыі

1268

708

560

31

722

428

294

18,5

1134

34

200
3966

5
189

літаратурнага работніка
Міф 1 культура
Жанры і стылі ў дакументальнай
кі напубл і цысты цы
Сучасны літаратурны працэс

5

Экзаменацыйныя сесіі

1134

6

Факультятыўныя дысцыпліны
Выканянне курсавых работ
Усяго

160
200
7668

7

8

160
3702

Практыка

1296

1296

30

Азнаямляльная (вучэбная), 4 тыдні

216

216

6

8.2

Журналісцкая (вытворчая), 4 тыдні

216

216

6

8.3

Літаратурная (вытворчая), 4 тыдні
(напрамак «Творчасць»)
Пераддыпломная, 8 тыдняў

216

216

432

432

12

9

Дыпломнас праектаванне

324

324

9

10

Выніковая атэстацыя

216

216

6

Дадатковыя віды навучання

/420

/420

Фізічная культура

420

420

11

ПК-6,13,15,32
АК-3, САК-1,
ПК-5, 9, 15, 16,31
АК-2,САК-І,
ПК-6,12-15,17,29
АК-5, САК-1,
ПК-6, 15, 1 6 , 2 7
САК-6,ПК-3,8,11,14,18,
21,25,27,31,36,39,41,45,47
ПК-12, 15, 16, 2 3 , 2 4 , 27,
28,30, 34,40,41,43,44
А К - 1 , П К - 7 , 12, 17, 30
ПК- 1,5, 30, 3 8 , 4 2 , 4 8 , 4 9

8.1

8.4

Коды кампетенцый, якія
форміруюцца

АК-1-3, ПК-6, 15,32, 34

АК-4, С А К - 3 , П К - 1 - 4 ,
19-26, 43-49
А К - 4 , С А К - 3 , ПК-1-4,
19-26, 43-49
АК-4, САК-3, П К - М ,
19-26, 43-49
А К Ч С А К - 3 , ПК-1-4,
19-26,43-49
АК-3, 5,
ПК-6,12,17, 34-42
АК-1,
ПК-7, 12, 17, 30, 34-49

16,
16,
16,
16,

САК-4,6

Табліца 3

Напрамакспецыяльнасці 1-23 01 10-02 "Літаратурная работа (рэдагаванне)"
Аб'ём работы (гадзін)
Найменне відау дзейнасці
студэнта, ііыклаў дсцыплін,
дысцыплін

зіх

Цыкл сацыяльна-гуманітарных
дысцыплін
Дзяржаўны компонент

556

Залікоаўдытор- самаст
выя
ныя
ой-ная
адзінкі
заняткі
работа
(45-70 %) (30-55 %)
272
284
15

412

204

196

1.1

Інтэграваны модуль «Філасофія»

152

76

76

11
4

АК-1-9,САК-1-3

1.2

Інтэграваны модуль «Эканоміка»

116

60

56

3

АК-І-9;САК-3,

№
nn

I

Усяго

Коды кампетенцый, якія
форміруюцца

1.3

Інтэграваны модуль «Паліталогія»

Лб'£м работы (гадзін)
3 і*
Залікосамаст
аудыторвыя
ой-ная
Усяго
ныя
адзінкі
заняткі
работа
(45-70 %) (30-55 V.)
72
34
38
2

1.4

Інтэграваны модуль «Гісторыя»

72

34

38

2

АК-1-9, САК-1-3

Кампанент установи
вышзйшай
адукацыі
Цыкл агульнанавуковых і
агульнапрафссійных дысцыплін
Дзнржаўны
кампанент
Бяспека жыццядзейнасці чалавека
Інфармацыйныя тэхналогіі

144

68

76

4

АК-1-9; СЛК-3

\ т

676

496

29,5

674
102
100

388
68
54

286
34
46

17
3
2,5

274
54
72
72
498

150
34
34
48
288

124
20
38
24
210

6
2
2
2
12,5

3762
2466
IS4H
1350
72
182

2188
1466
796
210
34
104

1574
1000
552
140
38
78

86,5
57
3/
7,5
2
4.5

№
пп

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Найменне відаў дзейнасці
студэнта, цыклаў дсцыллін,
дысцыплін

Коды кампетенцый, якія
форміруюцца

АК-1-9; СЛК-1-3,

САК-2, 4, 6; ПК-3
АК-7;
ПК-10,11,20,28, 36
АК-8, ПК-5,30,32,42,48
АК-8,ПК-8, 16, 3 0 , 4 2
АК-2, 5, ПК-6, 9, 26
САК-2, 3,6, ПК-21,25
САК-3,ПК-3,5,8,12,
15,19,22,24,30,33,35,39,42

3

Замежная мова
Сучасная беларуская мова
Метадалогія аналізу тэксту
Псіхалогія журналістыкі
Кампанентустановы
вышзйшай
адукацыі
Цыкл спсцыяльных дысцыплін

3.1
3.2
3.3

Дзяржаўны
кампанент
Дысцыппіны
спецыяльнасці
Мова сротаў масавай камунікацыі
Прафесійная этыка
Выпуск вучэбных СМ1

3.4

М е т о д ы к а рэдагавання

110

70

40

2

3.5
3.6

Інфармацыйныя рэсурсы артасферы
Тэорыя і практика перакладу

94
1Ь

60
36

34
40

2
2

3.7

Замежная літаратура

282

170

112

6,5

3.8

Медыярыторыка

60

34

26

2

Дыскурс СМ1
Асновы літаратурна-мастацкай
творчасці
Дысцыппіны напрамку
спецыяльнасці

66
56

42
36

20

1,5
1

1118

670

448

26

3.10
3.11

Гісторыя журналістыкі
Стылістыка

146
270

92
176

54
94

3
6,5

3.12

Літаратурна-мастацкая крытыка

136

74

62

3

3.14

Асновы літаратурна-рэдактарскай
дзейнасці
Асновы творчай дзейнасйі рэдактара
Параі]5афеміка

56

36

20

1

ПК-13, 14, 2 9 , 3 1 , 3 3
АК-3,
П К - 6 , 15, 17, 30, 3 2 , 3 5
АК-2, 3, САК-3,
ПК-6, 10, 12, 15, 17
АК-2,3, ПК-6,12-15,27,29

182
82

106
46

76
36

4
2

АК-2,3. ПК-6,12-15,27,29
ПК-6,13,15,32

3.9
3.10

3.15
3.16

АК-8, ПК-10,12, 24,26,27
САК-1-3, 6, ПК-1,8, 29
ЛК-2, 4, 5, САК-2, 3,
ПК-2,8, 11, 16, 18,33
АК-1,4, С А К - І , П К - 7 , 17,
18,22,27,35,37,40,44
АК-2,5,ПК-6,11,12,17
АК-4, 8, САК-3,
ПК- 17, 18,45
АК-2, САК-1,
ПК-6, 12, 13, 17, 19
АК-4, 8, САК-1,2,
ПК-9, 17, 27
АК-3, ПК-6, 15, 17, 18
АК-4, САК-5,
ПК-15-17,32

Лб'ём работы (гадзін)
№
пп

Наймснне відаў дзейнасці
студэнта, цыклаў дсцыплін,
дысцыплін

3 іх

Усяго

Залікоаўдытор- самаст
выя
ныя
ой-ная
ядзінкі
работа
заняткі
(45-70%) (30-55 %)

3.17

Мастацка-тэхнічнае афармленне

54

34

20

2

3.18

Тэксталогія

106

54

52

2,5

3.19

Дызайн газеты

86

52

34

2

Кампанент установы вышэйшай
адукацыі
Дысцыпліны спепыялізяцыі

1296

122

574

29,5

722

428

294

18,5

1134

34

4
5

Экзаменацыйныя сесіі

1134

6
7

Факультатыўныя дысцыпліны
Выканянне курсявы\ работ
Усяго

122
200
7668

8

122
3686

l5

А К - 1 - 3 , П К - 6 , 15, 32, 34

189

Практика

1296

1296

30

Азнаямляльная (вучэбная), 4 тыдні

216

216

6

8.2

Журналісцкая (вытворчая), 4 тыдні

216

216

6

8.3

Літаратурная (вытворчая), 4 тыдні
(напрамак «Творчасць»)
Пераддыпломная (вытворчая),
8 тыдняў

216

216

432

432

12

9

Дыпломнае праектаванне

324

324

9

10

Выніковая атэстацыя

216

216

6

Усяго

9504

3686

5818

240

Дадатковыя віды навучання

/420

/420

11

АК-3,САК-1,
ПК-5, 9, 15, 16, 31
АК-2,САК-1,
ПК-6,12,13,14,15, 1 7 , 2 9
АК-5,САК-1,
ПК-6, 15, 1 6 , 2 7
САК-6,ПК-3,8,11,14,18,
21,25,27,30,38,39,41,47
ПК-12, 15, 16, 2 3 , 2 4 , 27,
28, 30, 3 4 , 4 0 , 4 1 , 4 3 , 4 4
А К - 1 . П К - 7 , 12, 17, 30
ПК-1,5,30, 3 8 , 4 2 , 4 8 , 4 9

200
3982

8.1

8.4

Коды кампетенцый, якія
форміруюцца

АК-4, САК-3,
19-26,43-49
АК-4, САК-3,
19-26, 43-49
АК-4, САК-3,
19-26,43-49
АК-4, САК-3,
19-26, 43-49
АК-3, 5,
ПК-12,18, 23,
АК-1,
ПК-13, 18,23,

ПК-1-4, 16,
ПК-1-4, 16,
ПК-1-4, 16,
ПК-1-4, 16,

35,40-48
36,40-55

АК-4, САК-4,6

7.4.2 На падставе тыпавога вучэбнага плана па спецыяльнасці (напрамку спецыяльнасці)
распрацоўваецца вучэбны план установы вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці (напрамку
спецыяльнасці, спецыялізацыі), у якім установа вышэйшай адукацыі мае права мяняиь
колькасць гадзін, што адводзяцца на засваенне вучэбных дысцыплін у межах 15 %, а аб'ёмы
цыклау дысцыплін - у межах 10% без перавышэння максімальнага тыднёвага аб'ёму нагрузкі
студэнта І пры захаванні патрабаванняў да зместу адукацыйнай праграмы, змешчаных у гэтым
адукацыйным стандарце.
7.4.3 Пры распрацоуцы вучэбнага плана установы вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці
(напрамку спецыяльнасці, спецыялізацыі) рэкамендуецца прадугледжваць дысцыпліны па
выбары студэнта у аб'ёме да 50% ад колькасйі вучэбных гадзін, што адводзяцца на кампанент
установы вышэйшай адукацыі.
7.4.4 Пералік кампетэнцый, што фарміруюцца пры вывучэнні вучэбных дысцыплін
кампанента установы вышэйшай адукацыі, дапаўняецца установай вышэйшай адукацыі у
вучэбных праграмах.
7.4.5 Адна заліковая адзінка складае 36 - 40 акадэмічных гадзін.

АСВА 1-23 01 10-2013
Сума заліковых адзінак пры атрыманні вышэйшай адукацыі на дзённай форме павінна быць
роунай 60 за 1 год навучання. Сума заліковых адзінак за увесь перыяд навучання пры
атрыманні вышэйшай адукацыі на завочнай (у тым ліку і дыстанцыйнай) формах павінна быць
роунай суме заліковых адзінак за увесь перыяд навучання пры атрыманні вышэйшай адукацыі
на дзённай форме.
7.4.6 Установы вышэйшай адукацыі маюць права пераводзіць да 40% прадугледжапых
тыпавьш вучэбным планам па спецыяльнасці аўдыторных заняткаў у кіруемую самастойную
работу студэнта.
7.5 Патрабаванні да абавязковага мінімуму змссту вучэбных праграм і кампетэнцый
па вучэбных дысцыплінах
7.5.1 Праектуемыя вынікі засваення вучэбнай праграмы па вучэбнай дысцыпліне
дзяржаўнага кампанента па кожным цыкле падаюцца у выглядзе абавязковага мінімуму зместу
І патрабаванняу да ведаў, уменняў і валоданняў.
7.5.2 Цыкл сацыяльна-гуманітарных дысцыплін устанаўліваецца ў адпаведнасці з
адукацыйным стандартам «Вышэйшая адукацыя. Першая ступень. Цыкл сапыяльнагуманітарных дысцыпліп», які ўключае патрабаванні да кампетэнцый, і з улікам Канцэпцыі
аптымізацыі зместу, структуры і аб'ёму сацыяльна-гуманітарных дысцыплін ва ўстановах
вышэйшай адукацыі.
7.5.3 Цыкл агульнанавуковых і агульнапрафесійных дысцыплін:
Бяспека жыццядзейнасці чалавека
Арганізацыя абароны насельніцтва і аб'ектаў ад надзвычайных сітуацый. Першая
дапамога ў надзвычайных
сітуацыях. Забеспячэнне радыяцыйнай
бяспекі.
Глабальныя
экалагічныя
проблемы.
Забеспячэнне
аховы навакольнага
асяроддзя
і рацыянальнае
выкарыстанне
прыродных рэсурсаў. Забеспячэнне энергетычнай бяспекі і энергетычнай
незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Энергазберагальныя тэхналогіі ў побыце. Забеспячэнне
аховы працы. Санітарна-гігіенічныя
патрабаванні да вытворчага асяроддзя. Вытеорчая
бяспека.
У выніку вывучэння інтэграванай вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:
ведаць:
- заканадаўства ў галіне пажарнай і радыяцыйнай бяспекі, абароны насельніцтва і
тэрыторый ад надзвычайных сітуацый;
- асноўныя прьшцьшы, сродкі і споеабы абароны ад надзвычайных сітуацый;
- асновы рацыянальнага прыродакарыстання, меры па папярэджанні экалагічнага
дрэннага становішча геасфер Зямлі;
- прыярытэтныя напрамкі дзяржаўнай палітыкі ў галіне энергазберажэння;
- заканадаўства ў галіне аховы працы;
умець:
- ажыццяўляць арганізацыйныя і тэхнічныя мерапрыемствы па забеспячэнні бяепекі
жыццядзейнасці;
- аналізаваць сітуацыю, распазнаваць крыніцу небяспекі і прадпрымаць дзеянні па
выратаванні уласнага жыцця, жыцця вытворчага персаналу, памяншэння шкоды здароўю
людзей;
- выкарыстоўваць сродкі індывідуальнай і калектыўнай абароны;
валодаць:
- навыкамі абароны ад надзвычайных сітуацый і небяспечных вытворчых фактараў;
- навыкамі аказання першай дапамогі ў надзвычайных сітуацыях, пры няшчасных
выпадках на вытворчасці і ў побыце.

Інфармацыйныя тэхналогіі
/нфарматыка і інфармацыййыя тэхналогіі ў прафесійнай дзейнасці. Прадмет і асноўныя
патцці інфарматыкі. Апаратнае і праграмнае забеспячэнне інфармацыййых
тэхнапогій.
Асноўныя прынцыпы аўтсшатызацыі працы з тэкстам складанай структуры (у тым ліку, які
змяшчае табліцы, схемы, матэматычныя формулы, дыяграмы і інш аб'екты). Ажыццяўленне
матэматычных разлікаў у таблічным працэсары, графічнае прадстаўленне
дадзеных.
Выкарыстанне
інфармацыййых
сістэм
; электронных
баз дадзеных.
Глобальная
шфармацыйная простора Інтэрнэт, сацыяльиыя сеткі. Праца з мультымедыя.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:
ведаць:
- ролю І месца інфармацыйных тэхналогій у прафесійнай дзейнасці;
- прызначэнне і прынцыпы працы апаратных сродкау, anqjauwftHux сістэм і прыкладных
праграм (тэкставых, таблічных працэсараў, праграм для распрацоўкі графічных і
мультымедыйных прадуктаў, сістэм кіравання базамі даных) пры рашэйні задач збору,
сістэматызацыі, апрацоўкі і захоўвання інфармацыі;
- магчымасці эфектыўнага выкарыстання і папаўнення рэсурсаў Інтэрнэт; прынцыпы
функцыянавання сацыяльных сетак;
умець:
- працаваць з файлавай сістэмай, прыкладным праграмным забеспячэннем, праводзіць
найпростыя аперацыі па абслугоўванні кампутараў;
- рэдагаваць і фарматаваць дакументы, якія змяшчаюць тэкст, табліцы, малюнкі, схемы,
формулы, дыяграмы, аб'екты мультымедыя;
- сггвараць простыя карыстальніцкія базы дадзеных і праводзіць асноўныя аперацыі з імі;
- распрацоўваць структуру, напаўняць зместам, выбіраць дызайн слайдаў для электроннай
прэзентацыі вынікаў вучэбна-даследчай і прафесійнай дзейнасці;
- ужываць электронныя табліцы для апрацоўкі эксперыментальных дадзеных
матэматычнага мадэлявання;
- карыстацца асноўнымі магчымасцямі, паслугамі і інфармацыйнымі рэсурсам
кампутарных сетак, у тым ліку сеткі Інтэрнэт;
- прымяняць сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі ў сваёй вучэбнай, навуковай
прафесійнай дзейнасці;
валодаць:
- навыкамі стварэння, фарматавання, рздагавання дакументаў з дапамогай тэкставых
працэсараў і рэдактараў;
- навыкамі працы з электронным! табліцамі;
- сродкамі эфектыўнага пошуку інфармацыі ў Інтэрнэт, эфектыўнага выкарыстання
сеткавых рэсурсаў вучэбнай, навуковай і прафесійнай дзейнасці;
- методыкай асваення новых інфармацыйных тэхналогій у сваёй прафесійнай дзейнасці.
Зямежняя мова
Замежаня мова як сродак міжнацыянальных і міжасобасных зносін.
Агульнакультурныя
звесткі пра краіну мовы, якая вывучаецца.
Асноўныя
нарматыўныя
фанетычйыя,
граматычныя, лексічныя правіпы. Віды маўленчай дзейнасці: успрыманне, гаварэнне, чытанне,
пісьмо на замежнай мове. Рэферыраванне, анатаванне і пераклад спецыяльнай літаратуры.
Маўленчы этыкет.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен'.
ведаць:
асноўныя фанетычныя, граматычныя і лексічныя правілы, якія дазваляюць
выкарыстоўваць замежную мову як сродак зносін;
- асаблівасці прафесійна-арыентаванага пісьмовага і вуснага маўлення;
- асаблівасці культуры краіны, мова якой вывучаецца;

умець:
-разумець тэксты на тэмы, звязаныя з прафесійнай дзейнасцю;
- знаходзіць неабходную інфармацыю агульнага характеру у такіх матэрыялах для
штодзённага выкарыстання як пісьма, брашуры і кароткіх афіцыйных дакументаў;
- зрабіць просты, загадзя падрыхтаваны даклад па знаёмай тэматыцы;
- упэўнена гутарыць на прафесійныя тэмы з галіны асабістых і прафесійных інтарэсаў;
- абменьвацца інфармацыяй, пераконвацца ў яе правільнасці і пацвярджаць яе
правільнасць;
- упэўнена гутарыць на паўсядзённыя і іншыя тэмы з галіны асабістых або прафесійных
інтарэсаў;
- карыстацца першаснымі навыкамі дзелавой перапіскі і афармлення дакументацыі з
выкарыстаннем сучасных тэхналогій;
-перакладаць аўтэнтычныя тэксты па спецыяльнасці з замежнай мовы на родную мову з
выкарыстаннем слоўніка і даведнікаў;
валодаць:
- навыкамі перакладу прафесійна-арыентаваных маўленчых твораў;
-усімі відамі чытання для работы са спецыялізаванай аўтэнтычнай літаратурай;
- навыкамі і ўменнямі прафесійна-арыентаванага дыялагічнага і маналагічнага маўлення;
- навыкам! працы з даведнікамі па адпаведнай галіне навукі.
Сучасная беларуская мова
Беларуская мова як найважнейшы элемент нацыянальнай культуры, основа нацыянальнай
ідэнтыфікацыі. Беларуская мова як сродак камунікацыі. Структура і функцыі беларускай
мовы. Беларуская мова на розных этапах яе гістарычнага развіцця. ЛексЫная сістэма
беларускай мовы. Функцыянаванне беларускай мовы ва умовах дзяржаўнага білінгвізму.
Беларуская тэрміналогія і крыніцы яе фарміравання. Культура прафесійнага маўлення.
Асноўныя камунікатыўныя якасці маўлення: правільнасць, дакладнасць, лагічнасць, чысціня і
багацце (разнастайнасць)
маўлення, мэтазгоднасць,
вобразнасць. Маўленчы этыкет
культура зносін.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:
ведаць:
- ролю мовы і маўлення ў працэсе сацыяльных адносін;
- функцыі беларускай мовы як асноватворнага кампанента нацыянальнай культуры;
- месца і ролю беларускай мовы ў славянскай і еўрапейскай супольнасці народаў і моў;
- сісгэму лексічных, граматычных і стылістычных сродкаў беларускай мовы;
- склад асноўнай лексікі для прафесійных зносін;
- тэрміналагічныя, перакладныя і галіновыя слоўнікі па неабходных для прафесійнай
дзейнасці галінах;
умець:
- карыстацца на дастатковым узроўні вуснай і пісьмовай разнавіднасцямі сучаснай
беларускай літаратурнай мовы;
- адэкватна ўспрымаць прафесійна-арыентаваныя тэксты і патрэбную інфармацыю;
- перакладаць, анатаваць і рэферыраваць неабходныя для прафесійнай дзейнасці тэксты;
- складаць і весці на беларускай мове службовую дакументацыю, рыхтаваць навуковыя і
публічныя выступленні і г. д.;
- выконваць тэсты і тэставыя заданні, якія садзейнічаюць замацаванню вучэбнага
матэрыялу;
валодаць'.
- навыкамі маўленчай дзейнасці ў сістэме функцыянальна-стылёвых разнавіднасцей
беларускай літаратурнай мовы;
- метадамі і прыёмамі аналізу неабходнай для прафесійнай дзсйнасці літаратуры з пункту

гледжання беларуска-рускага білінгвізму;
- методыкай адэкватнага беларуска-рускага і руска-беларускага перакладу неабходных для
прафесійнай дзейнасці тэкстаў;
- пісьмовым) і вуснымі нормамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы.
Лсновы літаратурна-мастацкай творчасці
Літаратурна-мастацкая
творчасць
як спецыфічная
форма духоўнай
дзейнасці.
Літаратура як культурная з'ява, яе віды, жанры і стылі. Мастацкі вобраз як канцэпт
мастацкага свету. Спецыфіка прозы як віду мастацтва, адметныя асаблівасці і стылявыя
дамінанты. Лсноўныя празаічныя жанры: апавяданне, аповесць, роман. Прырода паэтычнага
выказвання. Вобраз лірычнага героя. Вобраз аўтара. Жанраеыя трансфармацыі ў сучаснай
паэзіі. Сучасная беларуская лірыка: асаблівасці паэтыкі. Асаблівасці драматурги
як
спецыфічнага віду літаратурна-мастацкай
творчасці.
Беларуская, руская,
замежная
драматургія. Сцэнічнае жыццё драмы.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен;
ведаць:
- асноўныя паняцці і тэрміны сучасных літаратурна-мастацкіх школ;
- прынцыпы пабудовы літаратурна-мастацкага твора;
- метады аналізу структуры мастацкага тэксту;
- тэндэнцыі і напрамкі літаратурна-мастацкай творчасці на сучасным этапе;
умець:
- ствараць літаратурны тэкст, выкарыстоўваючы прыемы мастацкай творчасці;
- аналізаваць літаратурна-мастацкія творы з гледжання пабудовы, выкарыстання мастацкавыяўленчых сродкаў;
- вызначаць эстэтычную каштоўнасць літаратурна-мастацкіх тэкстаў;
валодаць'.
- навыкамі стварэння літаратурнага тэксту і прыёмамі мастацкай творчасці;
- методыкай аналізу структуры і сістэмы мастацкіх сродкаў у мастацкім творы.
Метадалогія аналізу тэксту
Вывучэнне мастацкага тэксту у межах розных філалагічных дысцыплін, школ, моўных
тэорый. Інтэгратыўны аналіз тэксту. Камунікатыўная прырода тэкставай дзейнасці. Тэкст і
дыскурс. Роля індывідуальна-аўтарскага стылюў стварэнні тэксту. Тэкст як йшатузроўневая
сістэма і інфармацыйны генератар. Наратыўныя
структуры ў мастацкім
тэксце.
Інтэртэкстуальнасць у мастакім тэксце. Тэкст як адлюстраванне канцэптуальнай карціны
свету аўтара.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:
ведаць:
- розныя методыкі аналізу мастацкага тэксту;
- навуковыя працы ў галіне даследавання мастацкага тэксту;
- спецыфіку розных мастацкіх літаратурных сістэм;
- розніцу паміж аналізам і інтэрпрэтацыяй тэксту;
умець:
- рэалізаваць на практыцы розныя метады аналізу мастацкага тэксту;
- працаваць з ностмадэрнісцкім тэкстам і адэкватна яго аналізаваць;
- аналізаваць тэкст як шматузроўневую мастацкую сістэму;
- вызначаць ступень якаснасці мастацкага тэксту;
валодаць:
-метадалогіяй аналізу мастацкага тэксту;
-каштоўнаснымі крытэрыямі ўспрымання мастацкага тэксту;
- метадычным інструментарыем рэнрэзентацыі тэксту як цэласнай мастацкай структуры.

Методыка рэдагавання
Сутнасць і заданы рэдагавання. Методы працы рэдактара ў залежнасці ад віду
літаратуры.
Прадмет, механізм і агульная структура рэдактарскага аналізу тэксту.
Структура рэдактарскага аналізу па адзінках тэксту. Структура рэдактарскага аналізу па
мэтах аналітычных дзеянняў. Структура рэдактарскага аналізу па якасці тэксту. Агульная
схема працэсу рэдактарскага аналізу і рэдактарскай праўкі. Кампазіцыя. Лагічныя сродкі
пабудовы кампазіцыі. Рубрыкацыя. Рэдагаванне фактычнага матэрыялу. Методыка аналізу
тэксту з лагічнага боку. Методыка стылістычнага аналізу і праўкі тэксту.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:
еедаць'.
— прадмет, механізм і агульную структуру рэдактарскага аналізу твора;
— псіхалагічныя перадумовы рэдактарскага аналізу аўтарскага тэксту;
- віды прафесійнага рэдактарскага прачытання тэксту,
— віды рэдактарскіх правак;
— знакі карэктарскай праўкі;
- віды фактычнага матэрыялу;
умець:
— ажыццяўляць рэдактарскі аналіз літаратурнага твора на ўсіх узроўнях (структурным,
лагічным, факталагічным, моўнастылёвым), улічваючы пры гэтым каэфіцыент інфарматыўнасці
твора і яго камунікатыўную зададзенасць;
— выпрацоўваць стратэгію рэдагавання літаратурнага твора з улікам яго жанравай
спецыфікі, мэтавага прызначэння і грамадскай каштоўнасці;
— праводзіць прафесійна якасную моўна-стылёвую праўку аўтарскага твора з улікам яго
жанравай спецыфікі, мэтавага прызначэння і грамадскай каштоўнасці;
— навукова падстаўна абгрунтоўваць рэдактарскія праўкі;
валодаць:
— прыёмамі мысленчага мадэлявання ў працэсе рэдактарскага аналізу;
— лагічнымі асновамі рэдагавання;
— методыкай моўнастылёвага аналізу тэкстаў розных па спосабе выкладу;
— тэхнікай праўкі аўтарскага тэксту.
7.5.4 Цыкл спецыяльных дысцыплін:
Мова сродкаў масавай камунікацыі
Мова і маўленне. Моўны густ эпохі. Узаемадзеянне беларускай і рускай (іншых
нацыянальных) моў. Лексіка і лексікалогія, пайяі^це пра семантыку і семасіялогію. Полісемія,
аманшія, паранімія. сінанімія, антанімія ў тэкстах СМК. Лексіка з гмеджання эмацыянальнастылістычйага значэння слоў, сферы ўжывання. актыўнага і пасіўнага запасаў. паход.жання.
Фразеалогія. Фанетыка і арфаэпія. Графіка. арфаграфія і пунктуацыя. Словаўтварэнне і
дэрываталогія. Граматыка. Марфалагічная стратыфікацыя тэкстаў СМК.
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;
— інтэрфсрэнтныя з'явы ў сітуацыі руска-беларускага білінгвізму, прычыны іх узнікнсння і
шляхі пераадолення ў тэкстах СМІ;
умець:
— дыферэнцыраваць лексіка-граматычную пабудову тэкстаў СМК з мэтай вызначэння іх
арталагічных характарыстык;
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- 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.
Прафесійная этыка
Прафесійная марсшь і прафесіішая этыка журналіста: сацыяльна-гістарычная і кантэкстуальйазмястоўная сутнасць. Лксіялагічная простора журншіста. Марсшьнае рэгуляванне ў журнаністыі/ы.
Свобода, адказнааіь іморальны выбар журналіста. Журналіст ікрыніцы інфармацыі. Журнсшіст іяго
герой. Этычныя нормы дзейнасці :журналіста ў працэсе апрацоўкі і творчай інтэрпрэтацыі
інфармацыі. Моральны клімат у рэдакцышьш калектыве. Нормы службовай этыкі.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:
ведаць:
- прыроду і паходжанне прафесійнай маралі;
- асноўныя этапы і тэндэнцыі развіцця прафесійнай этыкі;
- асноўныя паняцці прафесійнай этыкі;
- сістэму маральна-этычных каардынат прафесійнай дзейнасці журналіста і рэдактара;
умець:
- асэнсоўваць асноўныя праблемныя пытанні прафесійнай этыкі;
- аналізаваць тыповыя памылкі і парушэнні прафесійнай этыкі;
- крытычна аналізаваць уласную творчаць, удасканальваць прафесійную практыку;
- аб'ектыўна, комплексна і доказна асвягляць з'явы фамадскага жыцця;
~ знаходзіць канструктыўныя рашэнні ў сітуацыях маральнага выбару;
- прымяняць маральна-этычныя нормы ў сваёй творчай дзейнасці;
валодаць'.
- асноўнымі крытэрыямі ацэнкі этычнасці журналісцкай дзейнасці;
- навыкамі стварэння карэктных публіцыстычных матэрыялаў.
Выпуск вучэбных СМ1
Тыпалогія карпаратыўнай прэсы. Спецыфіка студэнцкіх выданняў. Канцэпцыя вучэбнай
газеты. Лрганізацыя працы рэдакцыі. Перспектыўнае і бягучае ппанаванне нумара. Формы
падачы матэрыялаў. Жанравая сістэма нумара. Дызаіш нумара. Сістэма
ілюстравання.
Загалоўкі і рубрыкі ў газеце. Выпуск нумара газеты. Фарміраванне творчага капектыву
рэдакцыі. Выбар тэмы і формы вучэбнай радыё'перадачы (тэлеперадачы). Пошук крыніц
інфармаііыі. Сцэнарны план радыёперадачы
(тэлеперадачы). Запіс перадачы ў студыі.
Мантаж вучэбнай праграмы. Эфір перадачы. Крытэрыі ацэнкі журналісцкай працы.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен;
ведаць:
- асаблівасці арганізацыі і планавання працы рэдакцыі;
- прынцыпы тэматычнай і жанравай структуры;
- віды крыніц інфармацыі;
умець'.
- сфарміраваць творчы калектыў для стварэння вучэбнай газеты і радыёперадачы
(тэлеперадачы);
- вызначыць форму, фармат выдання;
- вызначыць усе магчымыя крыніцы інфармацыі для публікацыі у газеде, стварэння

радыёперадачы (тэлеперадачы);
— афармляць аўтарскія матэрыялы для публікацыі;
— скампанаваць аўтарскія матэрыялы у адзіны нумар, адну радыёперадачу (тэлеперадачу);
— адрэдагаваць падрыхтаваныя матэрыялы;
валодаць:
— метадамі збору і прыёмамі працы з крыніцамі інфармацыі;
— спосабамі выкарыстання фота-, аўдыя-, відэаапаратуры і прыёмамі камп'ютарнай
апрацоўкі інфармацыі;
— прыёмамі стварэння журналісцкіх матэрыялаў ў разнастайных жанрах, рэдагавання
тэксту;
— навыкамі працы з сучаснымі камп'ютарнымі праграмамі вёрсткі газет і камп'ютарнага
мантажу;
— спосабамі планавання і кампаноўкі матэрыялаў у адзіны нумар (перадачу).
Псіхалогія журналістыкі
Псіхаяагіччая культура журйаліста. Псіхалагічныя эфекты СМ1. Прафесійныя зносіны ў
журналістыцы. Журналістыка экстрэмальных сітуацый. Псіхалогія журналісцкай творчасці.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:
ведаць:
— асноўныя паняцці і катэгорыі псіхалогіі журналістыкі;
— формы і метады міжасобасных і службовых зносін;
— механізмы псіхалагічнага ўплыву медыя на свядомасиь і паводзіны аўдыторыі;
умець:
— прымяняць камунікатыўныя тэхнікі для аптымізацыі прафесійнага ўзаемадзеяння;
— вызначаць і аналізаваць механізмы псіхалагічнага ўплыву медыя;
— прымяняць метады псіхалагічнай рэгуляцыі і дапамогі ў прафесійнай дзейнасці;
валодаць:
— метадамі псіхалагічнай рэгуляцыі;
— навыкамі аналізу механізмаў псіхалагічнага ўплыву медыя.
Інфармяцынныя рэсурсы артясферы
Мастацкая культура як від ійфармацыйнай дзеййасці. Марфалогія
інфармацыййьа
рэсурсаў артасферы. Характарыстыка
ійфармацыйьых рэсурсаў артасферы. Спецыфіка
крэатыўнай
дзеййасці: прасторавыя,
часавыя, прасторава-часавыя
віды
мастацтва,
камп 'ютарныя віды мастацтва (графіка, інтэрактыўйы перфоманс, музыка, анімацыя).
Структура тэксту твора як метазиака мастацкай культуры. Спецыфіка форм існавамня і
публікацыі тэкстаў мастацкай культуры.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:
ведаць:
~ тэарэтыка-метадалагічныя аспекты мастацкай культуры;
— спецыфіку паняційнага апарату артасферь[;
— агульнае і асаблівае ў марфалогіі інфармацыйных рэсурсаў артасферы;
— характарыстыку інфармацыйных рэсурсаў мастацкай культуры;
умець.
— вызначаць віды і структуру інфармацыйных рэсурсаў артасферы;
— тлумачыць спецыфіку, генезіс і марфалогію інфармацыйных рэсурсаў мастацкай
культуры;
— даваць характарыстыку інфармацыйных рэсурсаў мастацкай культуры;
— вызначаць дзейнасную структуру мастацкай культуры;
валодаць'.
— цэласнай сістэмай інфармацыйных рэсурсаў артасферы;
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- метадамі прадстаўлення мастацкай культуры праз інфармацыйныя рэсурсы;
- біяграфічнымі, мастацтвазнаўчымі і інфармацыйна-дапаможнымі матэрыяламі мастацкай
культуры.
Тэорыя і практыка перакладу
Пераклад
як
від
інтэлектуальнай
творчай
дзейнасці.
Тыптогія
перакладу.
Эквівалентнасць у перакладзе. Перакладчыцкія падстаноўкі і перакпадчыцкія трансфармацыі.
адзінак
тэксту.
Шляхі пераадолення лінгваэтнічнага
бар'еру. Пераклад мінімтьных
Транслітарацыя і практычная транскрыпцыя. Безэкеівалентная
лексіка ў перакладзе.
Функцыянальна-стылістычны аспект перакладу. Пераклад прозы, драматурги, паэзіі.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:
ведаць:
-тыпалогію перакладу і яго асноўныя мадэлі;
- функцыянальную прызначанасць перакладу, міжмоўнага і міжкультурнага пасрэдніцтва,
асаблівасці перакладчыцкай дзейнасці ў сучасных умовах;
- умовы эквівалентнасці перакладу і ўзроўні эквівалентнасці;
умець'.
- аргументавана абгрунтоўваць свае перакладчыцкія рашэнні;
- ажыццяўляць перадперакладчыцкі аналіз зыходнага тэксту, аналізаваць яго вонкавую і
глыбінную сэнсавую структуру, а таксама інфармацыю, якая ўтрымліваецца ў тэксце і падлягае
перадачы пры перакладзе;
- выпрацоўваць стратэгію перакладу тэксту з улікам яго жанравай прыналежнасці і з улікам
мэты і адрасата перакладу;
валодаць:
- практыкай перакладу (выкарыстоўваць у неабходных выпадках перакладчыцкія
мадыфікацыі з захаваннем літаратурных нормаў мовы перакладу) і прыёмамі прагматычнай
адаптацыі тэксту з улікам яго размяшчэння ў канкрэтным выданні;
- метадалогіяй працы з перакладнымі слоўнікамі, даведнікамі, базамі даных, электроннымі
перакладчыкамі і іншымі крыніцамі.
Замежная літаратура
Асноўныя
этапы
развіцця
замежнай
літаратуры.
Літаратурны
працэс
як
культуралагічная каштоўнасць. Узаемасувязь эстэтычных, філасофскіх, этичных, рэлігійных
ідэй. Усебаковае вывучэнне літаратурнага працэсу (традыцыі і наватарства.
асноўныя
мастацкія плыні і накірункі, фарміраванне літаратурных
школ). Творчасць выдатных
пісьменнікаў у рамках той ці іншай эпохі.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:
ведаць:
- асноўныя заканамернасці развіцця літаратуры замежных краін ад антычнасці да
сучаснасці;
- жанравую разнастайнасць замежнай літаратуры;
- творчыя метады і мастацкія накірункі ў замежнай літаратуры розных эпох;
- творчасць найбольш выдатных прадстаўнікоў замежнай літаратуры;
умець:
- ажыццяўляць цэласны і сістэмны аналіз мастацкага тэксту;
- характарызаваць асноўныя тэндэнцыі развіцця літаратуры;
- аналізаваць своеасаблівасць нацыянальных літаратур у супастаўленні з іншымі, у тым
ліку рускай і беларускай;
- дыферэнцыраваць сучасны літаратурны працэс па разнастайных аксіялагічных
крытэрыях;
- улічваць ступень уплыву палітычных, эканамічных і ідэалагічных тэндэнцый на

літаратурны працзс у розных краінах;
валодаць:
— цэласным уяуленнем пра гісторыю замежнай літаратуры ад антычнасці;
— методыкай аналізу мастацкіх тэкстаў замежнай літаратуры.
ІУІедыярыторыка
Рытарычиая адукацыя журйаліста. Рыторыка на сучасным этапе, перыядызацыя разв1щя і
праблематыка. Анталогія ўзнікнення медыярыторыкі як фрактар развіцця інфармацытага
грамадства. Антычная рыторыка як основа майстэрства і мастацтва вуснага публічнага
выступления. Араторыя. Тэарэтйчная, прыкладная і тэматычная рыторыкі. Тэорыя рэферэнцыі.
Лагасфера культуры: методы аналізу. структура. Айчынная рытарычная культура. Тыпалогія
рытарычнага ідэала: сафістычны і Сакрата-Платона. Бінарныя апазіцыі пабудовы прамовы:
дыялагічная па змесце і па форме, гарманізуючая, анталагічная - манапагічная па змесце і па форме
аганальная. рэлятывісцкая. Рыторыка і СМ1. Рыторыка іўлада. Маўленчыя паводзіны лідара.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен;
ведаць'.
— гісторыю ўзнікнення і развіцйя рыторыкі;
— асаблівасці пабудовы прамовы, яе структуру, кампазіцыю і змест;
— метадалагічныя адрозненні медыярыторыкі ад іншых філалагічных навук;
— сучасныя тэорыі і практыкі рыторыкі;
— асаблівасці маўленчых паводзін сучасных грамадстваў. культураспецыфічнасць,
сацыяльная абумоўленасць, гістарычная зменлівасць;
умець:
— выступаць перад аўдыторыяй з мэтай эфектыўнага ўплыву, захоўваючы асноўныя
патрабаванні да пабудовы прамовы: суб'ектна-суб'ектныя адносіны, дыялагічнасць,
гарманізацыя, анталагічнасць;
— сінтэзавапь атрыманыя веды па гісторыі станаўлення і развіцйя прамоўніцкага
майстэрства ў пераламленні сучасных тэорый рыторыкі;
— праводзіць аналіз рытарычных паводзін, ствараць рытарычныя партрэты выступоўцаў;
— вызначаць сапраўдныя харастарыстыкі прамовы, суадносіць іх з айчынным рытарычным
ідэалам;
валодаць:
— уменнямі працаваць з ацэначнай шкалой прамовы і праектаваць гзтую ацэнку на ўласнае
выступление;
— навыкамі араторыі перад мэтавай аўдыторыяй;
— псіхалагічнымі прыёмамі дасягнепня з аўдыторыяй рапорту.
Дыскурс СМІ
Генезіс і анталагічны статус лінгвістыкі публіцыстычнага тэксту. Тэкст, тэорыя тжсту,
лінгвістыка тэксту і дыскурсалогія. Тэкставая дзейнааіі .журншіста. Журналісцкі тэкст:
інфармацыйныя і публіцыстычныя тэксты. PR-тэксты. Сцэнарый дыскурснага аналізу навінавых
тэкстаў.
Агульныя анталагічныя
; прыватныя
экстралінгвістычныя
характарыстыкі
публіцыстычнага тэксту. Лінгвістычная арганізацыя публіцыстычнага тэксту, марфсшагічная
стратыфікаг^ыя. кагнітыўная апраірўка. Дыскурсныя стратэгіі і тактыкіў СМІ.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен;
ведаць:
— прынцыпы і метады лінгвістычнай арганізацыі публіцыстычнага тэксту;
— асновы дыскурснага аналізу СМІ;
— крытэрыі адбору маўленчых сродкаў пры экстра- і інтралінгвістычнай арганізацыі тэкстаў
СМ1;
— дэфініцыйны апарат дыскурснага аналізу;

умець:
- вызначаць экстралінгвістычныя характарыстыкі дыскурсу СМІ;
- ствараць свае тэксты і аналізаваць іх з гледжання правамернасці арганізацыі;
- аналітычна прачытваць публіцыстычныя тэксты з гледжання сукупнасці наяўнай у іх
інфармацыі і камунікатыўнай зададзенасці;
- аперыраваць тэрміналогіяй дысцыпліны;
валодаць:
меторыкай вызначэння залежнасці моўнай арганізацыі тэксту ад фактараў
экстралінгвістычнага парадку;
- навыкамі аналітычнага ўспрымання публіцыстычнага тэксту;
- прыёмамі дыскурснага аналізу СМ1.
Гісторыя журналістыкі
Умовы і асаблівасці ўзнікнення і развіцця перыядычнага друку ў Расіі. Характар і асаблівасці
рускай журналістыкі (60~9()-я гг. XVIII an.). Журнсшістыка панатку XIX cm. і перыяду Айчынйай
вайны 1812 г. Журналістыка перыяду дзекабрысцкага руху. руская журналістыка ў перыяд рэакцыі
канца 20-х гг. іў 30-я гг. ХІХст. Грамадска-гкшітычная абстаноўкаў Расіі 40-х гг., у 50-60-я гг., у 6070-я гг. ХІХст.і журналістыка. Вольны рускі друк за мяжой. Ліберсшьная і кансерватыўная
.журналістыка 80-х гг. Журналістыка ў Расіі перыядаў 1895-1904 гг. і 1905-1907 гг. Развіццё
перыядычнага друку ў Расіі ў пачатку XX cm. Значэнне друкаванага слова ў гады Вялікай Айчыннай
еайны. Друк Расіі на сучасным этапе. Першыя друкаваныя выданні на Беларусі. Беларуская
журналістыка XIX cm. Журналістыка на Беларусі ў гады першай
буржуазна-дэмакратычнай
рэвалюцыіў Расіі. Беларускі друку 20-30-я гг. XX cm. Беларуская журналістыка ў гады Вялікай
Айчыннай вайны. Сучасная беларуская журналістыка.Агульная
характарыстыка
гісторыі
развщця зсшежнай журналістыкі.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:
ведаць'.
- гісторыю развіцця рускай журналістыкі;
- гісторыю развіцця жанраў;
- дзейнасць і літаратурнае майстэрства пісьменнікаў-публіцыстаў;
- гісторыю стварэння нацыянальнай прэсы;
- асновы беларускай публіцыстыкі ў дынаміцы яе развіцця;
- найбольш значныя факты, падзеі і з'явы замежнай журналістыкі ад яе зараджэння да
нашых дзён;
- сутнасць інфармацыйных працэсаў у разнастайных рэгіёнах свету ў XX ст.;
умець:
- аналізаваць асаблівасці рускага друку і яго значэнне ў грамадскім жыцці;
- характарызаваць прычыны, умовы і вынікі ўзнікнення беларускіх друкаваных выданняў;
- аналізаваць працэс станаўлення беларускай журналістыкі;
- прымяняць гістарычныя веды ў прафесійнай дзейнасці;
- даваць аб'ектыўную ацэнку інфармацыйным працэсам у развітых краінах свету і краінах,
якія сталі на шлях развіцця, у XX ст.;
- аналізаваць спецыфіку інфармацыйнага развіцця разнастайных краін у XX ст.;
- сфарміраваць агульнае ўяўленне пра асноўныя тэндэнцыі развіцця друку за мяжой;
валодаць'.
- методыкай аналізу працэсаў фарміравання і гістарычнага развіцця рускай журналістыкі
для творчага прымянення вопыту, назапашанага расійскімі СМІ ва ўласнай прафесійнай
дзейнасці;
- аналітычнымі метадамі пры выкарыстанні гістарычнага вопыту беларускай журналістыкі
ва ўласнай прафесійнай дзейнасці;
- навыкамі практычнага прымянення ведаў па гісторыі журналістыкі ў сучаснай практыцы
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дзейнасці друкаваных і электронных нацыянальных СМІ, Саюзнай Дзяржавы Беларусі і Расіі,
краін СНД, дзяржаў блізкага і далёкага замежжа.
Стылктыкя
Стылістыка як фіпалагічная дысцыпліна. Стылістычная сістэма літаратурнай мовы.
Яавуковы стыль. Афіцыйна-справавы
стыль. Гутарковы стыль. Публіцыстычны стыль.
Стылістыка
публіцыстычных
жанрау.
Літаратурна-мастацкі
стыль.
Лексічная і
фразеалагічная
стылістыка.
Марфалагічная
стылістыка.
Сінтаксічная
стылістыка.
Стылістыка тэксту. Медыястылістыка.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:
ведаць:
— функцыянальна-стылістычныя разнавіднасці сучаснай літаратурнай мовы, стылістычныя
нормы і асаблівасці стварэння тэкстаў рознай жанравай характарыстыкі;
— прынцыпы функцыянальнага і экспрэсіўнага выкарыстання лексічных, лексікафразеалагічных і граматычных адзінак у межах кантэксту і цэлага тэксту;
— стылістычныя патрабаванні пры аналізе тэкстаў у час прафесійнай дзейнасці;
умець:
— правільна тлумачыць семантычны змест і стылістычную інфармацыю, заключаную ў
лексічных і граматычных адзінках, марфалагічных формах;
— рабіць матываваны выбар названых адзінак і форм у залежнасці ад умоў кантэксту;
— арыентавацца ў сістэме функцыянальных стыляў сучаснай літаратурнай мовы;
— выяўляць заканамернасці стварэння тэкстаў рознай жанравай характарыстыкі;
валодаць:
— методыкай стылістычнага аналізу тэкстаў рознай жанравай прыналежнасці;
— спосабамі і прыёмамі выяўлення ў тэкстах стылістычна маркіраваных моўных адзінак;
— навыкамі замены стылістычна маркіраваных моўных адзінак на нейтральныя ў
рэдактарскай практыцы.
Літаратурна-ійастяцкая крытыка
Роля
літаратурна-мастацкай
крытыкі
ў рзпрэзентацыі
твораў
мастагщва.
Літаратурна-мастацкая
крытыка і журналістыка. Асаблівасці
літаратурна-мастацкай
крытыкі ў сучаснай медыясферы. Віды літаратурна-мастацкай
крытыкі, метадалагічны
інструментарый. Жанры літаратурна-мастацкай
крытыкі.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцынліны студэнт павінен:
ведаць:
— сутнасць, ролю літаратурна-мастацкай крытыкі ў грамадстве, у мастацтве;
— функцыі і статус літаратурна-мастацкай крытыкі ў СМІ;
— віды, стылі, жанры літаратурна-мастацкай крытыкі;
умець-.
— прафссійна ацэньваць мастацкія творы, якія складаюць неад'емную частку здабытку
асобнага чалавека і грамадства ў цэлым;
— вызначаць віды, стылі і жанры літаратурна-мастацкай крытыкі;
— абфунтоўваць ролю літаратурна-мастацкай крытыкі ў жыцці фамадства;
валодаць:
— спосабамі прафесійнай ацэнкі літаратурна-мастацкіх твораў;
— прыёмамі стварэння якасных крытычных твораў розных жанраў;
— навыкамі прафесійнага аналізу крытычных твораў.
Тэорыя літаратуры
Тэарэтычнае асэнсаванне огульных заканамернасцей літаратурнага жыгщя. Асноўныя
паняцці тэорыі літаратуры. Літаратура як від мастацтва. Тэорыя літаратуры ў сістэме
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літаратуразнаўчых навук. Літаратурны твор як сістэма. Структура літаратурнага твора:
змест І форма. Змест літаратурнага
твора: тэма, проблема, ідэя, пафас. Форма
літаратурнага твора. Вершаскладание. Твор літаратуры ў гісторыка-культурйым
кантэксце.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен;
ведаць:
- асноўныя катэгорыі тэорыі літаратуры ў кантэксце сусветнай культуры;
- сучасныя трактоўкі тэарэтычных літаратурных праблем;
- тэарэтычнае асэнсаванне асаблівасцей станаўлення і развіцця літаратурнага працэсу.
умець:
- аналізаваць літаратурны тэкст з улікам спецыфікі культурна-гістарычнага кантэксту,
- даследаваць аганізацыю мастацкага тексту;
- усведамляць ролю літаратуры ў гістарычным працэсе і ў фарміраванні фамадскай думкі;
- выяўляць заканамернасці развіцця літаратуранага працэсу;
валодаць:
- методыкай аналізу літаратурных тэкстаў розных мастацкіх сістэм;
- навыкамі выяўлення асаблівасцей творчай манеры пісьменнікаў;
- прыёмамі стварэння твораў у розных відах літаратурнай творчасці.
Лсновы творчай дзейнасці літаратурнага работніка
Прырода мастацкай творчасці. Мастацкі тэкст як складаная цэласнасць. Мастацкі свет
тсьменніка
як канцэптуальнае
панящ)е. Асаблівасці
сюжэтастварэння.
Прынцыпы
структурной арганізацыі мастацкага тэксту. Стыль пісьменніка як адметная рыса
мастацкага свету. Способы персаніфікацыі, адлюстраванне аўтарскага
«я» щ мастацкім
тэксце (эпічным. лірычным і драматычным). Узаемаадносіны аўтар/чытач і аўтар/герой.
Спецыфіка мастацкай вобразнасці ў розных відах мастацтва. Роля мастацкай дэтапі.
Камерг/ыйны фактарў сучаснай літаратурнай творчасці. С Ml і новая парадыгма ўспрымання
літаратурнага твора. Функцыі літаратурнай крытыкіў сучасным літаратурным працэсе.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт - павінен.
ведаць-.
- прынцыпы мастацкай творчасці, яе асаблівасці ў розных відах літаратуры (паэзія,
проза, драматургія, пераклад);
- фукцыянаванне дэфініцый сучаснага літаратурнага працэсу;
умець;
- разумець прыроду мастацкай творчасці, яе сэнсавыя і структурныя асаблівасці;
- рабіць аналіз і самааналіз мастацкага твора;
- дэманстраваць крытычны падыход да мастацкага твора на розных ступенях
успрымання (навукова-даследчым, эмпірычным, публіцыстычным і т.д.);
валодаць:
- навыкам! дзейнасці літаратурнага работніка (пісьменніка, крытыка, літаратурнага
аглядальніка);
- прыёмамі арганізацыі мастацкага тэксту рознага тыпу;
- методыкай і метадалогіяй аналізу мастацкага тэксту з пункту гледжання розных
"школ" і падыходаў;
- жанрамі літаратурнай крытыкі;
Міф і культура
Тэорыі міфа: канцэптуальныя
і метадалагічныя
падставы аналізу міфа. Міф
міфалагічнае светаўспрыманне. Класічныя віды міфаў і іх трансфармагіыя ў сучаснай
культуры.
Міфапагічныя
основы
культуратворчасці.
Перспективы
міфолагічнай
метаморфозы: ад клосічйых да сучасных форм міфаў. Прырода як сродок рэпрэзентацыі міфа.
Міфу мастацтве: генезіс міфычных вобразаў. Міфы ў масавой культуры.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен;

ведаць:
— асноўныя тэорыі міфаў, канцэптуальныя і метадалагічныя асновы аналізу міфа;
— характэрныя рысы эвалюцыі міфа ў сусветнай культуры;
" месца і ролю міфа ў станаўленні міфалагічных рэлігійных форм культуры;
умець:
— навукова абгрунтоўваць месца і ролю міфа ў жыцці чалавека і грамадства;
— выяўляць змены ў сістэме культурных форм і ідэалаў у розныя гістарычныя эпохі і
перыяды;
— суадносіць веды ў галіне філасофіі міфа з актуальным! праблемамі духоўнай культуры;
— крытычна ацэньваць уплыў міфа на фарміраванне асноўных тэм мастацкай культуры;
валодаць:
— методыкай аналізу міфа і міфатворчасці;
— навыкамі аналізу трансфармацыі міфа ў сучасных формах культуры.
Жанры і стылі ў дакументальняй кіняпубліцыстыцы
Экранная дакументалістыка ў кантэксце сродкаў масавай інформацыі. Тэмы, жанры,
героі, майстры сусветнай кЫапубліцыстыкі. З'яўленне дакуменатльнай
кінапубліцыстыкі,
асаблівасці
мастацкай
вобразнасці.
Кінаназіранне
як метад у
дакуменатльнай
кінапубліцыстыцы.
Гістарычныя перыяды развіцця кінадакументалістыкі.
Сінтэз слова і
мастацкай
дэталі
ў
дакументальнай
кінапубліцыстыцы.
Асабпівасці
беларускай
кінадакументалістыкі: стылі, жанры, майстры. Асаблівасці дакументальнай кінадраматургіі.
Прафесія -рэдактар дакументальнага кіно.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:
ведаць:
— асноўныя этапы развіцця дакументальнай кінапубліцыстыкі;
— жанры, стылі дакументальнай кінанубліцыстыкі;
— стылістычныя асаблівасці аўтарскага дакументальнага кіно;
— стылі, жанры, творчыя асаблівасці беларускай дакументалістыкі;
умець:
— аналізаваці твор дакументальнай кінапубліцыстыкі;
— прадстаўляць дакументальнае кінамастацтва ў СМ1;
— замацоўваць духоўныя каштоўнасці ў дакументальным кінамастацтве;
валодаць:
— методыкай стварэння сцэнарыяў дакументальных фільмаў;
— навыкамі асэнеавання пэўных тэм і праблем у творах дакументальнай кінапубліцыстыкі.
Сучасны літаратурны працэс
Аналіз жанравай разнастайнасці сучаснай рускай літаратуры і актуальных эстэтычных
канцэпцый. Вызначэнне вобразу і месца сучаснага рускага пісьменніка ў сучасным грамадстве.
Узаемадзеянне літаратуры і журналістыкі. Асэнсаванне спецыфШ сучаснага беларускага
літаратурнага працэсу. Аналіз жанрава-тэматычнай разнастайнасці сучаснай беларускай
літаратуры
Знітаванне літаратуры і журналістыкі ў творчасці шэрагу беларускіх
пісьменнікаў.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен;
ведаць:
— асаблівасці развіцця літаратуры на сучасным этапе;
— эстэтычныя кірункі і плыні;
— творчасць аўтараў, ідэйна-тэматычныя і стылявыя асаблівасці іх твораў;
умець:
— выяўляць заканамернасці у развіцці літаратурнага працэсу;

— аналізаваць тэксты розных мастацкіх сістэм;

вилодаць:
-навыкам! аналізу мастацкага твора;
-літаратуразнаўчым тэрміналагічным апаратам;
-навыкам! стварэння рэцэнзій.
Нацыянальныя каштоўнасці ў экраннай культуры
Месца І роля экраннай культуры ў мастацкім асэнсаванні гісторыі і рэчаіснасці.
Мастачкія асаблівасці твораў экраннай культуры ў розных нацыянальных
прасторах.
Адлюстраванне нацыянальных рыс у сусветным кінамастацтве ў розныя
гістарычныя
перыяды. Лдлюстраванне рэчшснасці ў экранным мастацтве ў запежнасці ад індывідуальнага
светаўспрымання аўтара.
Аналіз твораў беларускай экраннай культуры ў кантэксце
нацыянальных каштоўнасцей. Асаблівасці творчага майстэрства
аўтараў
беларускага
кінамастацтва.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен;
еедаць:
- мастацкія асаблівасці экраннай культуры;
- асноўныя перыяды гісторыі развіцця экраннай культуры;
- адметнасці нацыянальных форм, стыляў у творах экраннай культуры;
- этапы гісторыі беларускай экраннай культуры;
- відавыя І жанравыя асаблівасці беларускага кінамастацтва;
- творчасць вядучых майстроу сусветнага і беларускага кінамастацтваа;
умець:
- аналізаваць мастацкія творы экраннай культуры;
- вызначаць сапраўдныя каштоўнасці экраннай культуры;
- прадстауляць творы экраннай культуры у СМІ;
- аналізаваць творчасць вядучых майстроў экраннай культуры;
вадодаць:
- метадалогіяй аналізу мастацкіх твораў экраннай культуры;
- навыкамі прадстаўлення экраннага мастацтва ў СМІ;
- прынцыпамі адбору твораў экраннай культуры па мастацка-якасных характарыстыках.
Асновы творчай дзейнасці рэдактара
Гісторыя беларускага рэдагавання: старажытны перынд (ад 1Х-Х да пачатку XVI ст.),
старабеларускі перыяд (ад XVI да XVIIJ ст.), новы перыяд развіцця кнігавыдавецкай дзейнасці
і распрацоўкі асноў тэорыі і практыкі рэдагавання (ад XIX-XX стст. да нашага часу).
Францыск Скарына - перакладчык ірэдактар кніг Бібліі. Еўрапейскія традыцыіў скарынаўскіх
выданнях. Брацкае кнігадрукаванне на Беларусі ў XVl-XVIl стст.
Выдавецка-рэдактарская
дзейнасць Пятра Мсціслаўца і Івана Фёдарава. Перакпадчыцкая
дзейнасць
Максіма
Багдановіча. Янка Купала - рэдактар
газеты «Наша Ніва». Трорчыя
прынцыпы
перакладчыцкага майстэрства Янкі Кулалы. Творчы падыход Якуба Коласа да тэксталагічнай
І рэдактарскай праўкі. Якуб Колас - рэдактар кнігі «Беларускія народныя казкі» ў апрацоўцы
М.Клімовіча. Рэдактарскае майстэрства Кондрата Крапівы. Асаблівасці творчай дзейнасці
рэдактара на сучасным этапе.
У вьшіку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:
ведаць'.
- гісторыю выдавецка-рэдактарскай дзейнасці на Беларусі;
- тэарэтычныя асновы творчай дзейнасці рэдактара на сучасным этапе;
-творчыя прынцыпы перакладчыцкай дзейнасці;
- асаблівасці творчай працы рэдактара у выдавецтве, часонісе, газеце;
умець-.
- суадносіць асноўныя этапы станаўлення выдавецка-рэдактарскай дзейнасці з сучаснай

тэорыяй І практыкай тэдагавання;
— творча аналізаваць і ацэньваць друкаваныя матэрыялы розных жанраў;
— творча прымяняць атрыманыя тэарэтычныя веды у прафесійнай рэдактарскай дзейнасці;
ваподаць-.
— навыкамі дыяхранічнага супастаўлення друкаваных выданняў;
— асноўнымі прыёмамі творчага падыходу да рэдактарскай ацэнкі друкаваных матэрыялаў;
— творчым мысленнем у стасунках з аўтарам твораў, якія рэдагуюцца.
Асновы літаратурна-рэдяктарскай діейнасці
Асноўныя
паняцці / азначэнні ў літаратурна-рэдактарскай
дзетасці.
Агульная
характарыстыка
спецыяльнасці.
Патрабаванні
да
прафесійных
кампетэнцый.
Запатрабавайасць літаратурных рэдактараў. Службовыя абавязкі карэктара і рэдактара
(літаратурнага. навуковага, мастацкага, тэхнічнага). Этапы выдавецкага працэсу. Асновы
рэдактарскага аналізу, ацэнкі і праўкі тэксту. Макра- і мікрарэдагаванне. Памяцце тжставаіі
памылкі. Тыпалогія памылак.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:
ведаць'.
— базавыя паняцці і азначэнні, звязаныя з літаратурнай работай (рэдагаваннем);
— асноўныя метады, механізмы і інструментарый літаратурнай работы (рэдагавання);
— кваліфікацыйныя патрабаванні да спецыяліста па літаратурнай рабоце (рздагаванні);
— асновы рэдагавання і віды памылак;
умець'.
— фармуляваць асноўныя задачы літаратурнага рэдактара ў залежнасці ад месца працы;
— ацэньваць сутнасць і сацыяльную значнасць сваёй будучай нрафесіі;
— характарызаваць кваліфікацыйныя патрабаванні да спецыяліста - літаратурнага
рэдактара;
— выяўляць тэкставыя памылкі і вызначаць іх віды;
валодаць:
—
асновамі рэдактарскага аналізу аўтарскага матэрыялу;
— асновамі методыкі выяўлення і праўкі тэкставых памылак;
— навыкамі абгрунтавання праўкі са спасылкай на аўтарытэтныя даведачныя матэрыялы.
Параграфеміка
Параграфемы як знакі семіётыкі. Фотаздымак як параграфемны знак. Малюнак у сістэме
параграфем. Знакі-сімвалы. Схемы, графікі, дыяграмы. Табліцы розных відаў. Формулы. Лічбы.
Знакі прыпынку. Знакі і сродкі афармлення пісьмовых тэкстаў.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:
ведаць:
— асаблівасці ўключэння невербальных кампанентаў у пісьмовыя тэксты;
— віды крэалізаваных тэкстаў і іх складнікі;
— спецыфіку ўзаемадзеяння вербальных і невербальных кампанентаў у тэксце на
змястоўным, змястоўна-маўленчым, змястоўна-кампазіцыйным узроўнях;
— асноўныя прынцыпы класіфікацыі невербальных знакаў;
умець'.
— дыферэнцыраваць параграфемы ў разнастайных відах пісьмовых тэкстаў;
— правільна аналізаваць параграфемы ў адпаведнасці з іх знешнімі і ўнутранымі
ўласцівасцямі;
— вызначаць тьшы невербальных знакаў у тэксце па характары падабенства з прадметамі
аб'ектыўнай рэальнасці;
— знаходзіць памылкі пры рэдагаванні параграфем у тэксце;

валодаць:
- метадамі кантэнт-аналізу тэксту ў адносінах да невербальных знакаў;
- спосабамі праверкі аўтарскага тэксту на ўзроўні невербальных кампанентаў у працэсе
рэдактарскага аналізу;
- навыкамі ў сферы прафесійнай дзейнасці па камунікатыўнай, кагнітыўнай, прагматычнай
арганізацыі пісьмовых тэкстаў.
Мастацка-тэхнічнае афармленне
Прынцыповая схема выдавецка-паліграфічнага працэсу. Асаблівасці афармлення кніжнай
прадукцыі. Адзінкі вымярэння выдавецкай і паліграфічнай прадукцыі.
Стайдартызацыя
кніжна-часопіснай прадукцыі. Вызначэнне стылю і структуры выдання. Макет - докладная
графічная копія выдання. Падрыхтоўка іаюстрацый. Арганізацыя вёрсткі
друкаванага
выдання. Камп 'ютарная вёрстка. Камп 'ютарная графіка. Узаемадзеянне праграм у працэсе
камп 'ютарнай вёрсткі. Фарміраванне полос і разваротаў. Дадатковыя магчымасці. Друк.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:
аедаць'.
- прынцыпы афармлення кніжнай нрадукцыі;
- тэхналогіі кніжнай паліграфіі;
- арганізацыю працэсу вёрсткі друкаванага выдання;
- асновы кніжнай графікі;
умець'.
- ствараць арыгінал-макет кніжных выданняў;
-рыхтаваць тэкставыя ці ілюстрацыйныя элементы кніжнай прадукцыі;
- абіраць аптымальную графічную мадэль кніжнага выдання;
валодаць:
~ асновамі сучасных тэхналогій вытворчасці і выпуску кніжна-часопіснай прадукцыі;
- прыёмамі графічнага мадэлявання кніжных выданняў;
- навыкамі макетавання і камп'ютарнай вёрсткі друкаваных выданняў.
Тэксталогія
Тэксталогія як філалагічная навуковая дысцыпліна, якая абагульняе прынцыпы і методику
вывучэння тэкстаў літаратурных помнікаў. Месца тэксталогіі ў сістэме літаратуразнаўчых
дысцыплін. Тлумачэнне і выпраўленне тжстаў антычнымі філолагамі. Крытычнае вывучэнне
Бібліі ў Сярэднія вякі. Навуковыя выданні класічных тэкстаў у эпоху Адраджэння. Тэксталогія
новага часу (тэксталагічыыя даследаванні ў Англіі, Германіі і іншых краінах). Узнікненне
беларускай тэксталогіі як навукі. Дасягненні, проблемы, перспектывы айчыннай тэксталогіі.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:
ведаць'.
~ асноўныя паняцці тэксталогіі;
- асноўныя прынцыпы тэксталагічнай апрацоўкі фальклорных і літаратурных тэкстаў пры
іх падрыхтоўцы да выдання;
- гісторыю развіцця тэксталагічнай справы на Беларусі;
- дасягненні, нраблемы і перспектывы айчыннай тэксталогіі;
умечь-.
- выконваць тэксталагічную апрацоўку тэксту;
- вызначаць асноўны тэкст, ажыццяўляць яго атрыбуцыю, датаванне;
- складаць каментарыі да выдання;
- размяшчаць тэксты ў выданні ў адпаведнасці з яго мэтай і тыпамі;
валодаць:
- метадамі вывучэння тэксту;
- тэхнікай выдання тэксту;
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— навыкам! тэксталагічнай транскрыпцыі, выяўлення і выпраўлення памылак у тэксце,
выяўлення падробак і містыфікацый.
Д ь ш й н газеты
Задачы і прынцыпы афармлення перыядычных выданняў. Асноўныя катэгорыі графічнага
дызайну.
Прасторавая
арганізацыя
газеты.
Шрыфтаграфія.
Загаяовачны
комплекс.
Ілюстраванне. Структура газетной паласы. Кампазіцыіша-графічнае мадэляванне газеты.
Стылі вёрсткі. Вобразна-выяўленчыя сродкі оформления.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:
ведаць:
— асноўныя функцыі, прынцыпы і катэгорыі газетнага дызайну;
— тэорыю і практику мастацка-тэхнічнага канструявання перыядычных выданняў;
— прынцыпы кампазіцыйна-графічнага мадэлявання розных тыпаў;
^жечь'— ствараць кампазіцыйна-графічную мадэль газетнага выдання;
— макетаваць газеты розных тыпаў;
— ствараць арыгінал-макеты газетных палое;
валодаць:
— асновамі сучасных тэхналогій вытворчасці і выпуску перыядычных выданняў;
— прыёмамі графічнага мадэлявання друкаваных выданняў;
— навыкамі макетавання і камп'ютарнай вёрсткі розных узроўняў;
— навыкамі выкарыстання вобразна-візуальных сродкаў афармлення газет.
7.5.5. Змест вучэбных дысцыплін кампанента ўетановы вышэйшай адукацыі і вучэбных
дысцыплін цыкла спецыялізацый, а таксама патрабаванні да кампетэнцый па гэтых вучэбных
дысцыплінах устанаўліваюцца вучэбнымі праграмамі ўстановы вышэйшай адукацыі па
вучэбных дысцыплінах.
7.6 Патрабаванні дя зместу і ярганізацыі практык
Пры праходжанні практыкі фарміруюцца і развіваюцца кампетэнцыі, прыведзеныя ў
табліцах 2 і 3 гэтага адукацыйнага стандарту.
7.6.1 Вучэбня-азнаямляльная практыкя
Замацаванневедаў і навыкаў, якія атрыманы на лекцыйных курсах. Знаёмства з
арганізацыяй працы раённай (шматтыражнай) газеты (тэлерадыёаб'яднання), з працэсам
выпуску газеты /тэле-, радыёперадачы, з методыкай стварэння і рэдагавання журналісцкіх
матэрыялаў, апрацоўкі пісьмаў/зваротаў чытачоў (гледачоў, слухачоў), збору матэрыялаў для
публікацыі.
7.6.2. Рэдактарскяя пряктыкя
Знаёмства з арганізацыяй працы рэснубліканскіх выдавецтваў, газетных і часопісных
выданняў, тэлерадыёаб'яднанняў, вывучэнне рэдакцыйнага працэсу надрыхтоўкі рукапісаў да
публікацыі, падрыхтоўка і публікацыя ўласна аўтарекіх матэрыялаў.
7.6.3.Р)дякцыйна-выдявейкая пряктыка
Ажыцяўленне рэдагавання літаратуры, інфармацыйных матэрыялаў, іншай прадукцыі ў мэтах
забеспячэння
высокага
ідэйнага,
навуковага
і
літаратурнага
ўзроўняў
выданняў.
Спасціжэннерэдактарскага творчага працэсу над рукапісам - «ад рэцэнзавання - да выпуску
выдання». Падрыхтоўка да друкувыдання (раздзела, главы, часткі кнігі, нумара газеты, часопіса,
прэс-рэліза; брашуры; зборніка і г. д.).

7.6.4.Арганпацыйна-выдавецкая практыка
Замацаванне, пашырэнне і сістэматызацыя ведаў па методыцы рэдагавання розных відаў
літаратуры; па аўтарскім праве, азнаямленні з маркетынгавымі і сацыялагічнымі службамі
выдання, методыкай пошуку аўтараў, арганізацыі рэкламных кампаній.
7.6.5Літаратурна-рэдакцыйная практыка. Практыка мае агульнапрафесійны характер:
знаёмства з арганізацыяй работы аддзелаў культуры рэспубліканскіх і абласных выданняў, з
працэсам выпуску тэле-, радыёперадач па культуры і падрыхтоўкай ўласных матэрыялаў.
7.6.6Літаратурйа-творчая практыка. Практыка мае прафесійна-навучальны характар ў
разуменні літаратурна-творчага працэсу падчас стварэння ўласных літаратурных твораў і
твораў літаратурна-крытычнага напрамкаў.
7.6.7Літаратурна - мастацкая практыка. Практыка мае прафесійна-апрабіраваны
характар падрыхтоўкі ўласных матэрыялаў.
7.6.5. Пераддыпломная практыка
Збор і аналіз матэрыялу для выканання дыпломнай работы па спецыяльнасці. Сумяшчаецца
3 працай у выдавецтвах, рэдакцыйна-выдавецкіх упраўленнях, рэдакцыях сродкаў масавай
інфармацыі.

8 Патрабаванні да арганізацыі адукацыйнага працэсу
8.1 Патрабаванні да кадравага забеспячэння адукацыйнага працэсу
Педагагічпыя кадры ўстановы вышэйшай адукадыі павінпы:
- мець вышшэйшую адукацыю, адпаведную профілю выкладаемых вучэбных дысцыплін і,
як правіла, адпаведную навуковую кваліфікацыю (вучоную ступень і (або) вучонае званне);
- займацца навуковай і (або) навукова-метадычнай дзейнасцю;
- не радзей як адзін раз у пяць гадоў праходзіць павышэнне кваліфікацыі;
- валодаць сучаснымі адукацыйнымі, у тым ліку інфармацыйнымі тэхналогіямі,
неабходнымі для арганізацыі адукацыйнага працэсу на надежным узроўні;
- валодасць асобаснымі якасцямі і кампетэнцыямі, якія дазваляюць эфектыўна
арганізоўваць вучэбную і выхаваўчую работу са студэнтамі.
8.2. Патрабаванпі да матэрыяльпа-тэхпічнага забеспячэпня адукацыйнага працэсу
Установа вышэйшай адукацыі павінна валодаць:
- матэрыяльна-тэхнічнай базай, неабходнай для арганізацыі адукацыйнага працэсу,
самастойнай работы і развіцця асобы студэнта;
- сродкамі навучання, неабходнымі для рэалізацыі адукацыйных праграм па спецыяльнасці
1-23 01 10 "Літаратурная работа (па напрамках)" (прылады, абсталяванне, інструмснты,
вучэбна-наглядныя дапаможнікі, камп'ютары, камп'ютарныя сеткі, аўдыявізуальныя сродкі і
іншыя матэрыяльныя аб'екты).
8.3. Патрабаванні да навукова-метадычнага забеспячэння адукацыйнага працэсу
Навукова-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу павінна адпавядаць наступным
патрабаванням:
- дысцыплінывучэбнага плана павінны быць аснашчаны сучаснай вучэбнай, даведачнай,
іншай літаратурай, вучэбнымі праграмамі, вучэбна-метадычнай дакументацыяй, вучэбнаметадычнымі, іпфармацыйна-аналітычнымі матэрыяламі;
- павінен быць забяспечаны доступ для кожнага студэнта да бібліятэчнага фондаў,
электронных сродкаў навучання, электронных інфармацыйных рэсутсаў (лакальнага доступу,
аддалепага доступу) па ўсіх вучэбных дысцыплінах.
Навукова-метадычнае забеспячэнне навінна быць арыентавана на распрацоўку і ўкараненне

у адукацыйны працэс інавацыйных адукацыйных тэхналогій, адэкватных кампетэнтнаснаму
падыходу (варыятыуных мадэляу самастойнай работы, модульных І рэйтынгавых сістэм
навучання, тэставых і іншых сістэм ацэньвання ўзроўню кампетэнцый студэнтаў і да т. п.).
8.4 Патрабаванні да арганізацыі самастойнай работы студэнтау
Патрабаванні да арганізацыі самастойнай работы вызначаюцца заканадауствам Рэспублікі
Беларусь.
8.5 Патрабаванн! да арганізацыі ідэалагічнай і выхаваўчай работы
Патрабаванні да арганізацыі ідэалагічнай і выхаваўчай работы ўстанаўліваюцца ў
адпаведнасці з рэкамендацыямі па арганізацыі ідэалагічнай і выхаваўчай работы ва ўстановах
вышэйшай адукацыі і праграмна-плануючай дакументацыяй выхавання.
8.6 Лгульныя патрабаванні да формаў і сродкаў дыягностыкі кампетэнцый
8.6.1 Канкрэтныя формы і працэдуры прамежкавага кантролю ведаў студэнтаў па кожнай
вучэбнай дысцыпліне распрацоўваюйца адпаведнай кафедрай установы вышэйшай адукацыі і
замацоўваюцца ў вучэбных прафамах установы вышэйшай адукацыі па вучэбных
дысцыплінах.
8.6.2 Для атэстацыі студэнтаў на адпаведнасць іх персанальных дасягненняў паэтапным ці
выніковым патрабаванням адпаведнай адукацыйнай праграмы ствараюцца фонды ацэначных
сродкаў, якія ўключаюць тыпавыя заданні, кантрольныя работы, тэсты і метады кантролю,
комплексныя кваліфікацыйныя заданні, тэматыку курсавых работ, рэфератаў, канкрэтныя
метадычныя распрацоўкі па інавацыйных формах навучання і кантролю за фарміраваннем
кампетэнцый, тэматыку і прынцьшы складання эсэ, формы анкет для правядзення самаацэнкі
кампетэнцый студэнтаў і інш. Фонды ацэначных сродкаў распрацоўваюцца адпаведнымі
кафедрамі ўстановы вышэйшай адукацыі.
Ацэначнымі сродкамі павінна прадугледжвацца ацэнка здольнасці студэнтаў да творчай
дзейнасці, іх гагоўнасць весці пошук вырашэння новых задач, звязаных з недастатковасцю
канкрэтных спецыяльных ведаў і адсутнасцю агульнапрызнаных алгарытмаў.
8.6.3 Для дыягнаставання кампетэнцый выкарыстоўваюцца наступныя формы;
1. Вусная формы.
2. Пісьмовая формы.
3. Вусна-пісьмовая формы.
4 . Тэхнічная формы.
Д а вуснай формы дыягнаставання кампетэнцый адносяцца:
1. Гутаркі.
2. Калёквіумы
3. Даклады на семінарах.
4. Даклады на канферэнцыях.
5. Вусныя залікі.
6. Вусныя экзамены.
7. Ацэньванне на падставе дзелавой гульні.
8. Тэсты дзеяння.
9.
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Д а пісьмовай формы дыягнаставання кампетэнцый адносяцца:
1. Тэсты.
2. Кантрольныя апытанні.
3. Кантрольныя работы.
4. Пісьмовыя справаздачы па аўдыторных (дамашніх) практычных практыкаваннях.
5. Пісьмовыя справаздачы па лабараторных работах.
6. Эсэ.
7. Рэфераты.
8. Курсавыя работы.
9. Справаздачы па навукова-даследчай рабоце студэнтаў.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Публікацыі артыкулаў, дакладаў.
Пісьмовыя залікі.
Пісьмовыя экзамены.
Стандартызаваныя тэсты.
Ацэнка па модульна-рэйтынгавай сістэме.
Ацэнка на падставе кейс-метаду.
Ацэнка на падставе партфоліа.
Ацэнка на падставе метаду развіццёвай кааперацыі.
Ацэнка на падставе праектнага метаду.
Ацэнка на падставе дзелавой гульні.

20.
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Да вусна-пісьмовай формы дыягнаставання кампетэнцый адносяцца:
1. Справаздачы па аўдыторных практычных работах з іх вуснай абаронай.
2. Справаздачы па дамашніх практычных работах з іх вуснай абаронай.
3. Справаздачы па лабараторна-практычных работах з іх вуснай абаронай.
4. Курсавыя работы з іх вуснай абаронай.
5. Залікі.
6. Экзамены.
7. Абарона дыпломнай работы.
8. Узаемнае рэцэнзаванне студэнтамі дыпломных работ.
9. Ацэнка па модульна-рэйтынгавай сістэме.
10. Ацэнка на падставе метаду развіццёвай кааперацыі.
11. Ацэнка на падставе праектнага метаду.
12. Ацэнка на падставе дзелавой гульні.
13. Ацэнка на падставе метаду Дэльфі.
14. Іншыя.
Да тэхнічнай формы дыягнаставання кампетэнцый адносяцца:
1. Электронный тэсты.
2. Электронныя практыкумы.
3. Візуальныя лабараторна-практычныя работы.
4.
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9 Патрабаванні да выніковай атэстацыі
9.1 Агульныя патрабаванні
9.1.1 Выніковая атэстацыя ажыццяўляецца дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіяй.
9.1.2 Да выніковай атзстацыі дапускаюцца студэнты, якія цалкам выканалі вучэбны план і
вучэбныя праграмы.
9.1.3 Выніковая атэстацыя студэнтаў пры засваенні адукацыйных праграм па спецыяльнасці
1-23 01 10 Літаратурная работа (па напрамках) праводзіцца ў форме дзяржаўнага экзамену па
спецыяльнасці, напрамку спецыяльнасці, спецыялізацыі і абароны дыпломнай работы.
9.1.4 Пры падрыхтоўцы да выніковай атэстацыі фарміруюцца або развіваюцца
кампетэнцыі, прыведзеныя ў табліцы 2 дадзенага адукацыйнага стандарту.
9.2 Патрабаванні да дзяржаўнага экзамену
Дзяржаўны экзамен праводзіцца на пасяджэнні дзяржаўнай экзаменацыйнай камісіі.
Праграма дзяржаўнага экзамену распрацоўваюцца ўстановай вышэйшай адукацыі ў
адпаведнасці з Правіламі правядзення атэстацыі студэнтаў, курсантаў, слухачоў пры асваенні
зместу адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі.
9.3 Патрабаванні да дыпломнай работы
Патрабаванні да структуры, зместу, аб'ёму і парадку абароны дыпломнай работы
вызначаюцца ўстановай вышэйшай адукацыі на падставе дадзенага адукацыйнага стандарту і
Правілаў правядзення атэстацыі студэнтаў, курсантаў, слухачоў пры засваенні зместу
адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі.

Дадатак
(ійф'лрмацыйны)
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