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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Роля і месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста.
Дысцыпліна спецыялізацыі «Рэдактар рэкламы» з’яўляецца важным
этапам прафесійнай падрыхтоўкі студэнтаў па спецыяльнасці «Літаратурная
работа (рэдагаванне)» і ўваходзіць у кампанент установы вышэйшай адукацыі
цыкла спецыяльных дысцыплін. Яе вывучэнне адбываецца з прыцягненнем
элементаў камунікатыўнага аналізу і падмацоўваецца функцыянальным
падыходам да рэкламных тэкстаў, што садзейнічае ўсведамленню рэдактарскай
дзейнасці як складанай мысленчай працы, заснаванай на творчым пранікненні ў
сутнасць аўтарскага арыгінала і на ашчадлівых адносінах да яго. Выяўленне ў
тэксце жанравых асаблівасцей пабудовы, напісання рэкламнага матэрыялу
патрабуе ад літаратурнага рэдактара ведання асноўных тэарэтычных і
практычных палажэнняў у час аналізу і праўкі.
Сувязь вучэбнай дысцыпліны з іншымі дысцыплінамі вучэбнага плана.
Вывучэнне дысцыпліны спецыялізацыі «Рэдактар рэкламы» абумоўлена
ведамі, атрыманымі па дысцыплінах «Мова сродкаў масавай камунікацыі»,
«Стылістыка», «Асновы літаратурна-рэдактарскай дзейнасці», «Асновы
творчай
дзейнасці
рэдактара»,
і
суправаджаецца
паглыбленымі
міжпрадметнымі сувязямі з дысцыплінай «Методыка рэдагавання». Гэта
дапамагае выпрацоўцы ўсвядомленага падыходу да праўкі беларуска- і
рускамоўных тэкстаў.
Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны.
Мэтай вывучэння дысцыпліны «Рэдактар рэкламы» з’яўляецца
ўсведамленне ролі і месца кожнай моўнай адзінкі ў структуры рэкламнага
тэксту як дыскурснай адзінкі і выпрацоўка асноўных падыходаў да аналізу і
праўкі аўтарскіх арыгіналаў розных жанраў.
У межах лабараторных заняткаў прадугледжваецца падрабязнае
азнаямленне студэнтаў са спецыфікай вербальнай і невербальнай частак
рэкламы. Да задач курса адносяцца:
азнакамленне студэнтаў з асноўнымі паняццямі вывучэння мовы
рэкламы;
уменне вызначаць жанравую прыналежнасць рэкламных тэкстаў;
засваенне класіфікацыйных уласцівасцей рэкламы ў друку, тэле- і
радыѐрэкламы, інтэрнэце;
вывучэнне лінгвістыкі рэкламных тэкстаў;
прымяненне на практыцы рэдактарскіх метадаў працы над
рэкламным тэкстам;
азнакамленне з сучаснымі тэндэнцыямі ўключэння ў рэкламу
невербальных кампанентаў.
Патрабаванні да асваення вучэбнай дысцыпліны ў адпаведнасці з
адукацыйным стандартам.
У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен:
ведаць:

–
–
–
–

якія тэксты адносяцца да рэкламных;
моўныя адметнасці ў розных жанрах рэкламных тэкстаў;
асноўныя структурныя адзінкі тэксту рэкламы;
праводзіць рэдактарскі аналіз і карэкціроўку матэрыялаў у адпаведнасці
са спецыфікай канала распаўсюджання рэкламы.
умець:
– вылучаць розныя тыпы рэкламных тэкстаў;
– рабіць рэдактарскую праўку згодна законаў логікі;
– суадносіць патрабаванні да зместу паводле формы падачы матэрыялу.
валодаць:
– практыкай складання і рэдагавання розных тыпаў рэкламных з улікам іх
размяшчэння ў канкрэтным выданні;
Характарыстыка метадаў і тэхналогій навучання.
Пры вывучэнні дысцыпліны спецыялізацыі «Рэдактар рэкламы», акрамя
традыцыйных, практыкуецца праблемны падыход да навучання. Гэта дае
студэнту магчымасць сканструяваць уласны рэдактарскі вопыт, які дапамагае
ўсвядоміць: спецыфіку рэдагавання рэкламнага тэксту, яго лінгвістычную
арганізаванасць, ролю і месца кожнай моўнай адзінкі ў структуры, чытацкі
адрас, і сфармуляваць прапановы па ўдасканаленні тэксту. У практыцы
выкладання выкарыстоўваюцца камп’ютарныя тэхналогіі,
сайтавае
суправаджэнне навукова-метадычнага забеспячэння адукацыйнага працэсу.
У адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам на вывучэнне дысцыпліны
«Рэдактар рэкламы» адведзена 78 гадзін, у тым ліку аўдыторных – 38 гадзін, з
іх 16 гадзін лекцыі, 20 гадзін – лабараторна-практычныя заняткі, УСР - 2
Выкладанне дысцыпліны вядзецца пры дзѐннай форме навучання і разлічана на
7 семестр ІV курса. Форма кантролю ведаў па дысцыпліне – залік.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ
1. Рэклама як від дзейнасці. Класіфікацыі рэкламных тэкстаў
Ключавыя паняцці ў рэкламе, іх тэрміналагічная характарыстыка. Закон
аб рэкламе ў Беларусі Забароненыя віды рэкламы (неэтычная, недакладная,
фальсіфікаваная, схаваная). Брыф як метад эфектыўнай работы над рэкламнай
інфармацыяй. Асаблівасці брыфа як структуры тэхнічнага задання.
Віды рэкламы па сродках успрымання (зрокавая, слыхавая і зрокаваслыхавая). Тыпы рэкламы па мэтах уздзеяння. Пабудова і асаблівасці
камерцыйнай, палітычнай і сацыяльнай рэкламы. Роля рэдактара ў працэсе
складання камерцыйнай, палітычнай і сацыяльнай рэкламы. Віды тэкстаў
палітычнай рэкламы. Мова сацыяльнай рэкламы. Асноўныя характарыстыкі
тэкстаў камерцыйнай рэкламы. Этапы пабудовы тэкстаў камерцыйнай рэкламы.
Фактары паспяховай рэкламы.
2. Каналы распаўсюджання рэкламнай камунікацыі
Рэклама ў СМІ. Спецыфіка радыѐ- , тэлерэкламы і рэкламы ў друку.
Моўныя асаблівасці тэкстаў тэлерэкламы. Роля рэдактара пры складанні
тэкстаў радыѐрэкламы. Адрозненні ў змесце паняццей “рэклама ў друку”,
“друкаваная рэклама”. Дзейнасць рэдактара ў працы над рэкламай у СМІ.
Інтэрнэт-рэклама, рэклама ў мабільнай сетцы і іншыя сучасныя каналы
распаўсюджання рэкламнай інфармацыі.
3.Тыпалагічныя прыметы рэкламы ў друкаваных выданнях
Моўныя характарыстыкі рэкламы ў друкаваных выданнях. Тыпалагічныя
прыметы рэкламных выданняў. Мэтавае прызначэнне друкаванай рэкламы.
Характар інфармацыі рэкламы ў друку (сінтаксічны, семантычны і
прагматычны аспекты). Матэрыяльная канструкцыя выдання.
Агульная
характарыстыка друкаванай рэкламы. Віды рэкламных тэкстаў (рэферат,
анатацыя, аб’ява, анонс). Спецыфіка мовы рэкламы ў газетна-часопісных
выданнях. Размяшчэнне рэкламных тэкстаў ў друку. Параметры эфектыўнасці.
Тэорыя жанраў рэкламных тэкстаў у друку. Рэкламная нататка як
інфармацыйны жанр рэкламы і работа рэдактара на ѐй. “Жыццѐвая гісторыя” як
жанр рэкламных зваротаў у друку. Кампазіцыйная арганізаванасць рэкламнай
“кансультацыі”. Рэкламны агляд як аналітычны жанр рэкламы. Лінгвістыка
рэкламнага артыкула. Тыпалогія рэкламных аб’яў, асаблівасці складання і
рэдагавання.
4. Роля рэдактара ў складанні рэкламнай інфармацыі
Этапы работы рэдактара ў працэсе рэкламатворчасці. Методыка
рэдактарскага аналізу тэкстаў рэкламы. Збор інфармацыі і яе праўка. Выбар
аргументаў для падачы рэкламнага вобраза. Формы рэалізацыі рэкламнай ідэі
(прыѐм дэманстрацыі, параўнання, “праблема-рашэнне”, апавяданне). Рэдактар
і аўтар рэкламнага тэксту (некаторыя аспекты ўзаемадзеяння). Рэдакцыйна-

выдавецкія патрабаванні да зместу і афармлення аўтарскага арыгінала.
Прычыны непаразуменняў у працэсе словатворчасці паміж аўтарам і
рэдактарам.
5. Прынцыпы пабудовы і кампазіцыйныя асаблівасці
рэкламнага тэксту
Правільнае і памылковае прымяненне законаў логікі ў рэкламных
тэкстах. Тыповыя логіка-стылістычныя і логіка-семантычныя памылкі. Памылкі
ў рэкламным тэксце пры незахаванні закона тоеснасці. Володанне законам
супярэчнасці пры складанні рэкламных тэкстаў. Праверка доказнасці і
аргументаванасці пры рэдагаванні рэкламы. Закон выключэння трэцяга.
Рэкламныя тэксты ў друку. Прынцыпы пабудовы і кампазіцыйныя
асаблівасці. Лінгвістыка рэкламнага артыкула, замалѐўкі, інтэрв’ю.
Малыя формы рэкламных тэкстаў (верш, загадка, кулінарны рэцэпт,
дзѐннікавыя запісы і г.д.) і іх асаблівасці функцыянавання. Кампаненты
рэкламнага тэксту (слоган, завязка, інфармацыйны блок, заключная частка,
даведачная інфармацыя).
Тыпы рэкламных загалоўкаў, моўная спецыфіка, памылкі ў складанні.
Віды загалоўкаў з назвамі гандлѐвай маркі. Функцыі загалоўка ў рэкламе.
Патрабаванні рэдактара да загалоўка як кампазіцыйнай часткі. Марфалагічная
характарыстыка рэкламных загалоўкаў. Крытэрыі выбара сінтаксічнай
струтуры рэкламнага загалоўка.
Слоган як абавязковы структурны кампанент рэкламнага тэксту.
Рытарычныя асаблівасці слоганаў. Эфектыўныя прыѐмы складання слоганаў.
Практычныя прынцыпы напісання слоганаў.
Мадэлі пабудовы рэкламных тэкстаў па Х. Кафтанджыеву (мадэль
перагорнутай піраміды, параўнальная рэклама, драматызаваная рэклама,
рэклама-загадка, рэклама з удзелам звычайных спажыўцоў ці вядомых асоб,
рэклама-інструктаж, рэклама-дыялог).
6.
Мова і стыль рэкламных тэкстаў
Стылявая прыналежнасць рэкламных тэкстаў у сучаснай навуцы.
Уключэнне ў тэкст сінонімаў, амонімаў, мнагазначных слоў. Метанімія ў
крэалізаваных рэкламных тэкстах. Антытэза, аксюмаран, каламбур, іронія,
перыфраза як стылістычныя прыѐмы ў
тэксце рэкламы. Функцыянальнастылістычныя тыпы лексікі ў рэкламных інфармацыях. Прэтэкставыя
канструцыі ў рэкламе. Марфалагічная стратыфікацыя тэкстаў рэкламы.
Сінтаксіс тэкстаў рэкламы і рэдактарская дзейнасць.
Рэдагаванне неэфектыўнай рэкламы. Аналіз фактаў у рэкламе.
7. Крытэрыі рэдактарскай ацэнкі мастацкага афармлення
рэкламы
Ілюстрацыйны матэрыял у рэкламе. Спецыфіка ўключэння, мэтавае
прызначэнне. Роля рэдактара ў складанні макета рэкламнага выдання.

Крэалізаваныя рэкламныя тэксты. Тыпалогія невербальных знакаў.
Паняцце пра канстанты (фірменныя знакі, лагатыпы). Невербальныя сродкі ў
вуснай і пісьмовай рэкламнай інфармацыі. Тыпы суадноснасці вербальных і
невербальных кампанентаў у рэкламе.
Фотаздымкі і малюнкі як элементы крэалізаваных рэкламных тэкстаў.
Мэтавае прызначэнне, сувязь з вербальнымі знакамі. Правілы ўключэння
ілюстрацый у рэкламны тэкст, парады рэдактара. Храматычныя і ахраматычныя
ілюстрацыі ў газетна-часопісных выданнях. Суадноснасць тэксту за ккадрам з
невербальнай часткай у аўдыявізуальнай рэкламе.
Сімвалы і лічбы ў рэкламе. Віды, асаблівасці ўключэння сімвалаў у
рэкламу. Рэдактарскі аналіз лічбавай інфармацыі, крытэрыі дакладнасці і
лагічнасці ў іх падачы. Мэтазгоднасць уключэння ў рэкламны тэкст табліц,
графікаў, дыяграм.
Шрыфт як невербальны элемент афармлення рэкламы. Правілы выбару
шрыфтоў ў аўдыявізуальнай і друкаванай рэкламе. Колер як эфектыўны
невербальны знак-сімвал афармлення рэкламнай інфармацыі, кантраснасць як
метад прыцягнення ўвагі. Нацыянальнае і інтэрнацыянальнае ўспрыманне
колеру.
Сродкі графічнага афармлення тэкстаў рэкламы. Падзел на абзацы,
пункты, параграфы. Спецыфіка ўжывання знакаў прыпынку ў рэкламных
тэкстах.
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ІІ. РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА АРГАНІЗАЦЫІ САМАСТОЙНАЙ ПРАЦЫ
У працэсе вывучэння дысцыпліны студэнтам рэкамендуецца рэгулярна
працаваць з рэкламнымі тэкстамі розных жанраў і з гледжання рэдактара
выяўляць іх лінгвістычную арганізацыю, ацэньваць рэдактарскія падыходы
пры падрыхтоўцы да друку. Неабходнасць пастаянна ўдасканальваць сваю
маўленчую кампетэнцыю для якаснага рэдагавання тэкстаў патрабуе ад
будучага рэдактара пастаянна сачыць за выхадам новай даведачнай
літаратуры.
ІІІ. РЭКАМЕНДУЕМЫЯ СРОДКІ ДЫЯГНОСТЫКІ
Для атэстацыі студэнтаў на адпаведнасць іх персанальных дасягненняў
патрабаванням праграмы «Рэдагаванне аналітычных і рэкламных
матэрыялаў» ствараецца фонд ацэначных сродкаў, які ўключае тыпавыя
заданні, тэсты, тэмы індывідуальных заданняў па модулях, пытанні да
выніковага заліку і інш. Ацэначнымі сродкамі прадугледжвацца ацэнка
здольнасці студэнтаў да творчай дзейнасці ў час аналізу і праўкі сказаў і

тэкстаў, іх гатоўнасць весці пошук вырашэння новых задач, звязаных з
недастатковасцю
канкрэтных
спецыяльных
ведаў
і
адсутнасцю
агульнапрызнаных алгарытмаў. У якасці формаў дыягностыкі кампетэнцый
студэнтаў выкарыстоўваюцца:
– вусныя формы: гутаркі, калѐквіумы, даклады на занятках і інш.;
– пісьмовыя формы: тэсты, кантрольныя апытанні, пісьмовыя
справаздачы па практычных работах, эсэ, рэфераты і інш.;
– вусна-пісьмовыя формы: справаздачы па практычных работах з іх
вуснай абаронай, залік па дысцыпліне і інш.
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