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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Роля і месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста. У 

сістэме падрыхтоўкі літаратурных рэдактараў вучэбная дысцыпліна ―Асновы 

творчай дзейнасці рэдактара‖ ўваходзіць у пачатковы этап: даюцца і 

замацоўваюцца тэарэтычныя веды ў галіне выдавецка-рэдактарскай працы, 

выяўляюцца і сістэматызуюцца творчыя набыткі стваральнікаў рукапіснай і 

друкаванай кнігі, прыѐмы і метады працы з тэкставым матэрыялам, узоры 

моўна-стылѐвых правак. ―Асновы творчай дзейнасці рэдактара‖ – гэта 

прыкладная філалагічная дысцыпліна, у якой раскрываецца сутнасць 

рэдактарскай дзейнасці як элемент творчасці ў працэсе падрыхтоўкі тэксту да 

друку. Вучэбная дысцыпліна ―Асновы творчай дзейнасці рэдактара‖ ўваходзіць 

у дзяржаўны кампанент цыкла спецыяльных дысцыплін.  

Сувязь вучэбнай дысцыпліны з іншымі дысцыплінамі вучэбнага плана. 

Вывучэнне дысцыпліны ―Асновы творчай дзейнасці рэдактара‖ грунтуецца на 

ўменнях і навыках, набытых студэнтамі пры вывучэнні дысцыплін ―Мова 

сродкаў масавай камунікацыі‖ і ―Асновы літаратурна-рэдактарскай дзейнасці‖. 

Вывучэнне канцэптуальных палажэнняў ―Асноў творчай дзейнасці рэдактара‖ 

суправаджаецца таксама актыўнымі міжпрадметнымі сувязямі з дысцыплінамі 

―Стылістыка‖ і ―Методыка рэдагавання‖. 

Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны. Асноўная мэта вучэбнай 

дысцыпліны – вывучэнне і засваенне гістарычнага і сучаснага досведу 

выдавецка-рэдактарскай дзейнасці на Беларусі. Да задач вывучэння 

дысцыпліны адносяцца: паведамленне агульных звестак пра рэдагаванне 

старажытных рукапісаў у дахрысціянскі перыяд, а таксама пра рэдагаванне кніг 

Новага Запавету; вылучэнне і характарыстыка асноўных этапаў ў развіцці 

выдавецка-рэдактарскай дзейнасці і распрацоўцы тэорыі і практыкі рэдагавання 

на Беларусі; выяўленне і абагульненне творчых напрацовак беларускіх 

майстроў слова ў галіне рэдагавання; характарыстыка асаблівасці рэдактарскай 

працы на сучасным этапе; выпрацоўка навыкаў творчага падыходу да 

выдавецка-рэдактарскай дзейнасці з улікам засваення гістарычнага досведу ў 

гэтай галіне. 

Патрабаванні да засваення вучэбнай дысцыпліны ў адпаведнасці з 

адукацыйным стандартам. У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен:  

ведаць: 

– тэарэтычныя асновы рэдагавання; 

– гісторыю развіцця друкарскай і рэдактарскай дзейнасці на Беларусі; 

умець: 

– выяўляць рэдактарскія праўкі у  старажытных рукапісных творах, а таксама 

творчыя прыѐмы іх мастацкага афармлення;  

– выконваць кваліфікаваны рэдактарскі аналіз друкаваных твораў XVI—XVII 

стст. (канцэпцыя выдання, тэкставая арганізацыя, мастацка-паліграфічныя 

прыѐмы); 
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– выконваць прафесійны рэдактарскі аналіз і праўку арыгінальных і 

перакладных твораў (на матэрыяле паэтычных і празаічных тэкстаў класікаў 

сучаснай беларускай літаратуры); 

– асэнсоўваць гістарычны досвед у галіне стварэння друкаванай кнігі з мэтай 

творчага прымяненне яго ў сучасным выдавецкім працэсе; 

            валодаць: 

– асновамі рэдактарскага аналізу твора на знешнім і ўнутраным узроўнях; 

– асновамі методыкі выяўлення памылак у тэксце і недахопаў у агульнай 

канцэпцыі выдання. 

Коды фарміруемых кампетэнцый: АК-4, 8, САК-3, ПК-17, 18, 45.  

Патрабаванні да акадэмічных кампетэнцый: АК-4: умець працаваць 

самастойна; АК-8: валодаць метадалогіяй даследавання вуснай і пісьмовай 

камунікацыі. Патрабаванні да сацыяльна-асобасных кампетэнцый: САК-3: 

валодаць здольнасцю да міжасобасных камунікацый. Патрабаванні да 

прафесійных кампетэнцый: ПК-17: творча прымяняць атрыманыя веды і 

набытыя навыкі ў прафесійнай дзейнасці; ПК-18: карыстацца неабходным 

арсеналам ведаў і ўменняў па арганізацыі кнігавыдання і рэдагавання аўтарскіх 

матэрыялаў; ПК-45: прымяняць метады аналізу і арганізацыі ўкаранення 

інавацый. 

Характарыстыка метадаў і тэхналогій навучання. Падчас вывучэння 

дысцыпліны, апрача традыцыйных, выкарыстоўваецца інтэрактыўны метад, 

арыентаваны на дамінаванне актыўнасці студэнтаў у адукацыйным працэсе. 

Праблемны падыход да навучання дае магчымасць выпрацаваць індывідуальны 

падыход да навучання студэнтаў з улікам іх творчых здольнасцяў. 

Прымяняюцца камп‘тарная тэхніка, электронная бібліятэка, сайтавае 

суправаджэнне навукова-метадычнага забеспячэння адукацыйнага працэсу.  

У адпаведнасці з вучэбным планам на вывучэнне дысцыпліны ―Асновы 

творчай дзейнасці рэдактара‖ адведзена 216 гадзін, у тым ліку аўдыторных 106 

гадзіны, з іх 32 лекцыйныя, 74 семінарскія. Дысцыпліна вывучаецца пры 

вочнай форме навучання на другім курсе ў 3-м і 4-м семестрах. Размеркаванне 

гадзін па семестрах: 3-і семестр: усяго – 90, у тым ліку аўдыторных 54, з іх 16 – 

лекцыйныя, 36 – семінарскія, 2 – кіруемая самастойная праца; 4-ы семестр: 

усяго – 126, у тым ліку 16 лекцыйныя, 34 – семінарскія, 2 – кіруемая 

самастойная праца. Форма выніковага кантролю ведаў па дысцыпліне: 3-і 

семестр – залік, 4-ы семестр – іспыт.  
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

1. Асновы творчай дзейнасці рэдактара як вучэбная дысцыпліна. Творчая 

дзейнасць рэдактара ў рэчышчы дзяржаўнай ідэалогіі 

Асновы творчай дзейнасці рэдактара як прыкладная філалагічная 

дысцыпліна. якая Падсумаванне, абагульненне і сістэматызацыя творчых 

набыткаў ў галіне рэдактарскай дзейнасці. Паняцце ‗рэдактарская дзейнасць‘. 

Творчы падыход да вырашэння канчатковай мэты рэдактарскай дзейнасці як 

асноўная задача рэдактара. Творчая праца рэдактара ва ўмовах сучасных 

рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій. Творчая дзейнасць рэдактара ў рэчышчы 

дзяржаўнай ідэалогіі. 

2. З гісторыі рэдагавання 

Роля піктаграфічнага пісьма як ланцужка пэўным спосабам злучаных 

знакаў для забеспячэння дакладнага і адназначнага ўспрымання інфармацыі. 

Звязны запіс піктаграм  і рэдактарскі кантроль. Фальклор як вусны спосаб 

захавання і перадачы інфармацыі. Суіснаванне на пэўнай этнічнай тэрыторыі 

шматлікіх варыянтаў аднаго і таго ж фальклорнага тэксту як вынік яго 

рэдактарскай апрацоўкі. Рэдактарскія праўкі перапісчыкаў старажытных 

рукапісных кніг. 

3. З гісторыі рэдагавання на Беларусі 

Старажытныя надпісы на камянях ( в.Пнеўшчына Горацкага раѐна і 

в.Сынковічы Зэльвенскага раѐна), на свінцовых пломбах, бяросце, костках, 

цаглінах і г.д. Меркаванні вучоных пра наяўнасць пісьма на тэрыторыі Беларусі 

ў дахрысціянскі перыяд. Прыкметы рэдактарскай апрацоўкі старажытных 

надпісаў. 

4. Францыск Скарына – перакладчык і рэдактар кніг Бібліі 

Незалежная пазіцыя Францыска Скарыны ў дачыненні біблейскага 

тэксту. Парушэнне парадку размяшчэння кніг. Свядомае ўжыванне чэшскіх 

слоў як сінонімаў да беларускіх. Ужыванне глосаў. Замена элементаў культуры 

народаў Блізкага Усходу адпаведнымі беларускімі. Замена царкоўнаславянскіх 

элементаў сродкамі народна-гутарковай мовы. Мастацка-паліграфічныя 

асаблівасці скарынаўскіх выданняў. 

5. Брацкае кнігадрукаванне на Беларусі ў XVI–XVII стст. 

Брацкае кнігадрукаванне – асноўны пераемнік выдавецкіх, мастацка-

паліграфічных, моўных традыцый Ф. Скарыны. Мастацкія выданні. 

Граматычныя і лексікаграфічныя выданні. Палемічная публіцыстыка. 

Адступленні ад скарынаўскіх традыцый і засваенне досведу 

заходнееўрапейскага кнігадрукавання. Фармат выданняў, мастацка-

арнаментальнае афармлене, гравюры і інш. Элементы ўнутранай структуры 

кнігі, прыѐмы вѐрсткі і набору.  
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6. Выдавецка-рэдактарская дзейнасць Івана Фёдарава 
Заснаванне друкарні ў Маскве Пятром Мсціслаўцам і Іванам Фѐдаравым. 

Прычына спынення выдавецкай дзейнасці ў Маскве. Праца ў Заблудаўскай 

друкарні. Знаѐмства друкароў з кніжнай культурай Беларусі, польскімі і 

заходнееўрапейскімі выданнямі. Выкарыстанне моўных традыцый Ф. Скарыны. 

Пераемнасць выдавецкіх і рэдактарскіх традыцый Ф. Скарыны І.Фѐдаравым 

(―Астрожская біблія‖). Рэдактарскія праўкі І.Фѐдарава.  

7. Леў Сапега – рэдактар Статута ВКЛ 1588 года 

Заканадаўчыя крыніцы для распрацоўкі Статута 1588 года : Судзебнік 

1468, Статут Вялікага Княства Літоўскага 1529 і Статут Вялікага Княства 

Літоўскага 1566, сеймавыя пастановы, вялікакняскія прывілеі, пастановы 

павятовых сеймікаў. Статутавая камісія як рабочы орган, што ўзначальваў 

распрацоўку праектаў статутаў ВКЛ. Склад Статутавай камісіі і яе 

кадыфікацыйная і рэдактарская праца. 

8. Янка Купала – рэдактар газеты “Наша ніва” 

Дзейнасць Янкі Купалы як рэдактара і выдаўца. Аналіз структуры 

выдання (інфармацыйныя нататкі, публіцыстычныя артыкулы, мастацкая 

літаратура, рэклама і інш), рубрыкацыі (―З усіх старон‖, ―З Беларусі і Літвы‖, 

―Паштовая скрынка‖і інш.), логіка-кампазіцыйнай будовы публіцыстычных 

тэкстаў (кароткія, сціслыя загалоўкі, лагічная сувязь паміж структурнымі 

часткамі тэксту, выкарыстанне прыѐмаў аратарскага стылю і інш.). 

Параўнальны аналіз сучаснай ―Нашай нівы‖ і купалаўскай паводле ідэйна-

тэматычнага кірунку выдання, яго структуры, мовы і стылю газетных 

матэрыялаў. 

9. Творчыя прынцыпы перакладчыцкага майстэрства 

Янкі Купалы (рэдактарскі аспект) 

Асаблівасці перакладу з рускай мовы (М. Някрасаў, А. Кальцоў), 

украінскай (Т. Шаўчэнка), польскай (А. Міцкевіч, М. Канапніцкая, 

У. Сыракомля). Пераклад Янкам Купалам ―Слова пра паход Ігаравы‖. 

Параўнанне з украінскім перакладам Т. Шаўчэнкі.Папулярызацыя твораў 

А.Пушкіна, Т.Шаўчэнкі, А.Міцкевіча. Методыка рэдагавання перакладных 

твораў са славянскіх моў. 

10. Творчыя прынцыпы перакладчыцкага майстэрства 

Максіма Багдановіча (рэдактарскі аспект) 
Параўнальны аналіз перакладаў верша ―У паўночным краю на кургане…‖ 

М. Багдановіча, М. Лермантава ―На севере диком стоит одиноко…‖ і 

перакладаў іншых рускіх паэтаў-перакладчыкаў.  Пераклады М.Багдановіча з 

нямецкай і французскай моў. Методыка рэдагавання перакладных твораў з 

неславянскіх моў. 

11. Якуб Колас – рэдактар. Аўтарскае рэдагаванне 

Асноўныя задачы выдавецкага рэдактара. Крытычныя заўвагі Якуба 

Коласа па творах беларускіх пісьменнікаў. Рэдагаванне паэмы ―Сымон-
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музыка‖. Аўтарскія пошукі мастацкіх дэталяў для рэалізацыі задумы паэмы. 

Коласаўскае меркаванне пра скарачэнне тэксту і шматлікія падрабязнасці ў ім. 

Задума паэма ―Адплата‖. Рэдактарская праца Якуба Коласа над паэмай. 

Аўтарская задума трылогіі ―На ростанях‖. Рэдактарская праўка твора. Моўна-

стылѐвыя асаблівасці твораў Якуба Коласа і праца пісьменніка над словам. 

12. Якуб Коласа – рэдактар кнігі “Беларускія народныя казкі” 

ў апрацоўцы М. Клімковіча 

Якуб Колас і вусная народная творчасць. ―Другое чытанне для дзяцей 

беларусаў‖. Якуб Колас – вучоны-фалькларыст, этнограф. Патрабавальнасць 

Якуба Коласа як пісьменніка і рэдактара да апрацоўкі беларускіх народных 

казак, яго рэдактарскія заўвагі і рэкамендацыі  па кнізе ―Беларускія народныя 

казкі‖. 

13. Рэдактарская спадчына Кандрата Крапівы 

Кандрат Крапіва пра чысціню мовы мастацкіх твораў. Аналіз мовы 

твораў беларускіх пісьменні. Артыкул К. Крапівы ―Шкодная блытаніна ў 

пытаннях мовы‖. Канцылярызмы, дыялектызмы, архаізмы ў мове мастацкай 

літаратуры. Кандрат Крапіва – рэдактар лексікаграфічных прац. Параўнальны 

аналіз слоўнікавых артыкулаў у Руска-беларускім слоўніку 1953-га  і 1982-га  

гадоў выдання.  

14. Кузьма Чорны – рэдактар 

Мастацка-стылѐвыя асаблівасці прозы К.Чорнага (паводле артыкула 

Алеся Адамовіча ―Багацце творчых індывідуальнасцей‖). Клопат К.Чорнага пра 

чысціню беларускай мовы і яе каштоўнасць як аснову культуры народа 

(артыкул ―Небеларуская мова ў беларускай літаратуры‖). Рэдактарскі аналіз 

К.Чорнага арыгінальных і перакладных тэкстаў беларускіх пісьменнікаў і 

перакладчыкаў.  

15. Асаблівасці творчай дзейнасці рэдактара на сучасным этапе 

Асаблівасці рэдактарскай працы ў выдавецтве, часопісе, газеце. Праца з 

фасімільнымі выданнямі, архіўнымі матэрыяламі, адаптаванымі тэкстамі і інш. 

Асаблівасці моўнай культуры дзяржаўных і недзяржаўных выданняў. Асновы 

дарэформеннага правапісу і яго выкарыстанне ў недзяржаўным друку. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3-і семестр 

1 Асновы творчай дзейнасці рэдактара як 

вучэбная дысцыпліна. Творчая дзейнасць 

рэдактара ў рэчышчы дзяржаўнай 

ідэалогіі. 

2 4  

 

2 Рэфераты  

2 З гісторыі рэдагавання. Прыкметы 

рэдактарскай апрацоўкі старажытных 

дахрысціянскіх рукапісаў. 

2 4  

 

 
Кантрольнае 

апытанне 

3 З гісторыі рэдагавання на Беларусі. 

Дахрысціянскае пісьмо на Беларусі. 
2 4  

 
 Даклады  

4 Францыск Скарына – перакладчык і 

рэдактар кніг Бібліі. Традыцыі рукапіснай 

кнігі ў кнігадрукаванні. 

2 4  

 

 Калѐквіум  

5 Брацкае кнігадрукаванне на Беларусі ў 

XVI—XVII стст. Удасканаленне прыѐмаў 

стварэння і рэдагавання кнігі. 

2 4  

 

 
Пісьмовая 

справаздача 

6 Выдавецка-рэдактарская дзейнасць Івана 

Фѐдарава.  
2 4  

 
 Тэст  
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7 Леў Сапега – рэдактар Статута ВКЛ 1588 

г. Статутавая камісія. 
2 4  

 
 

Кантрольнае 

апытанне 

8 Янка Купала – рэдактар газета ―Наша 

ніва‖. Вынікі балінгвізму ў мове сучасных 

СМІ. 

2 4  

 

 Эсэ  

 Усяго за 3-і семестр: 16 36   2  

9 Творчыя прынцыпы перакладчыцкага 

майстэрства Янкі Купалы. Рэдактарская 

праца з перакладнымі творамі. 

2 4   

 

 Тэст  

10 Перакладчыцкая дзейнасць Максіма 

Багдановіча (рэдактарскі аспект). 
2 4  

 
 

Кантрольнае 

апытанне 

11 Якуб Колас – рэдактар. Аўтарскае 

рэдагаванне. 
2 4  

 
 Тэст  

12 Якуб Колас – рэдактар кнігі ―Беларускія 

народныя казкі‖ ў апрацоўцы 

М.Клімковіча. 

2 4  

 

 
Пісьмовая 

справаздача 

13 Рэдактарская спадчына Кандрата 

Крапівы. 
2 4  

 
 Эсэ 

14 Кузьма Чорны – рэдактар. 2 4    Тэст  

15 Мастацкія асаблівасці твораў Кузьмы 

Чорнага. Творчая лабараторыя 

пісьменніка. 

2 4  

 

2 
Калѐквіум, 

даклады  

16 Асаблівасці творчай дзейнасці рэдактара 

на сучасным этапе. 
2 4  

 
 

Кантрольнае 

апытанне 

 Усяго за 4-ы семестр: 16 34   2  

 Усяго па дысцыпліне: 32 70   4  
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ІНФАРМАЦЫЙНА-ДАВЕДАЧНАЯ ЧАСТКА 

 

І. ЛІТАРАТУРА 
Асноўная 

1. Александровіч, С. Кнігі і людзі/С. Александровіч С. – Мінск: Мастацкая 

літаратура, 1976. – 207с. 

2. Александровіч, С. Гісторыя і сучаснасць. Літаратурна-крытычныя 

артыкулы. – Мінск: Беларусь, – 1969. 

3. Беззубов, А. Н. Введение в литературное редактирование. – Санкт-

Петербург, 1977. – 134 с. 

4. Булыка, А. М., Жураўскі, А. І., Свяжынскі, У. М. Мова выданняў 

Скарыны. – Мінск: Навука і тэхніка, 1990. – 253 с. 

5. Кандрат Крапіва. Збор твораў у 6 т. Т. 2. – Мінск: Мастацкая літаратура, 

1997. 

6. Кузьма Чорны. Збор твораў. Т. 8. Публіцыстыка. Дзѐннік. Летапіс 

жыцця і творчасці. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1975. – 607 с. 

7. Лужанін, Максім. Колас расказвае пра сябе. – Мінск: Беларусь, 1964. – 

324 с. 

8. Мысліцелі і асветнікі Беларусі. Энцыклапедычны даведнік. – Мінск, 

1995. – 671 с. 

9. Накорякова, К. М. Редактирование материалов массовой информации / 

Под ред. А. В. Западова. – Изд-во Московского университета, 1982. 

10.  Немировский, Е. Л. Франциск Скорина. Жизнь и деятельность 

белорусского просветителя. – Минск: ―мастацкая літаратура‖, 1990. – 

597 с. 

11.  Немировский, Е. Л., Горбачевский, Б. С. С книгой через века и страны. 

– Москва, 1969. 

12.  Parandowski, Jan. Alchemia słowa. – Warszawa: Czytelnik, 1976.  

13.  Пшыркоў, Ю. Янка Купала – рэдактар ―Нашай нівы‖. – Беларусь, 1946, 

№ 5-6. 

14.  Редактирование отдельных видов литературы/Под ред. 

Н. М. Сикорского. – Москва, 1987. 

15. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588. Тэксты, Даведнік. 

Каментарыі. – Мінск: БСЭ, 1989. – 573 с. 

16. Францыск Скарына і яго час. Энцыклапедычны даведнік. – Мінск: БСЭ, 

1988. – 607 с. 

17. Янка Купала. Энцыклапедычны даведнік. – Мінск: БСЭ, 1986. 

18. Ян Скрыган. Выбр. творы ў 2 т. Т. 2. Апавяданні. Аповесці. 

Літаратурны роздум. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1985. – 454 с. 

 

Дадатковая 

1. Адамовіч, Алесь. Літаратура, час і мы. Артыкулы, выступленні. – 

Мінск: Мастацкая літаратура, 1979. 

2. Александровіч, С. Пуцявіны роднага слова. – Мінск, 1971. 
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3. Еремин, И. П.‖Слово о полку Игореве‖ в русской, украинской и 

белорусской поэзии // „Ученые записки ЛГУ‖. Вып. 13, 1948, №90. 

4. Іофе, Э.  Малавядомы Колас. – Голас Радзімы, 2002, № 37. 

5. Казека, Янка. Няходжанай дарогай. – Мінск, 1973. 

6. Пуцявінамі Янкі Купалы: Дакументы і матэрыялы. – Мінск, 1981. 

7. Садоўскі, П. Беларуская мова: асоба-грамадскасць-дзяржава. – Полымя, 

1989, № 6. 

8. Сініла, Г. В. Максім Багдановіч як перакладчык заходнееўрапейскай 

паэзіі // Вестник БГУ. Серия 4. – 1991, № 3, с. 3–9. 

9.Шакун, Л. М. Стилистика скорининских предисловий // Франциск 

Скорина – белорусский гуманист, просветитель, первопечатник. – Минск, 

1989. 

 

ІІ. РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА АРГАНІЗАЦЫІ САМАСТОЙНАЙ ПРАЦЫ 
Для самастойнай працы студэнтаў прапанаваны друкаваныя і 

аўдыѐвізуальныя матэрыялы, рэкамендуецца знаѐмства з навуковымі працамі 

па тэмах, якія вывучаюцца, а таксама кароткія паведамленні творчага 

характару і даклады. Прадугледжваецца напісанне рэфератаў. 

Прыкладны пералік заданняў для кіруемай самастойнай працы: 

ПРЫКЛАДНЫЯ ТЭМЫ РЭФЕРАТАЎ 

1. Рукапісныя кнігі старажытнага перыяду.  

2. Рукапісныя і друкаваныя кнігі старабеларускага перыяду. Пераемнасць 

традыцый у афармленні кнігі. 

3. Ф. Скарына – перакладчык кніг Бібліі (крыніцы перакладу, рэдактарскія 

праўкі). 

4. Ф. Скарына – рэдактар кніг Бібліі (асаблівасці рэдактарскіх правак 

паводле Чэшскай і Генадзеўскай Бібліі). 

5. Брацкае кнігадрукаванне – асноўны пераемнік выдавецкіх, мастацка-

паліграфічных, моўных традыцый Ф. Скарыны. 

6. Выдавецка-рэдактарская дзейнасць Пятра Мсціслаўца і Івана Фѐдарава 

(заснаванне друкарні ў Маскве, прычына спынення выдавецкай дзейнасці і 

праца ў Заблудаўскай друкарні).  

7. Віленскі перыяд кнігадрукарскай дзейнасці П. Мсціслаўца. Асаблівасці 

афармлення выданняў (шрыфт, застаўкі, ілюстрацыйныя гравюры, 

надрадковыя літары і інш.). 

8. Сымон Будны пра тэксталагічную праўку і рэдактарскую працу 

П. Мсціслаўца і І. Фѐдарава (прадмова да ―Новага запавету‖, Лоск, 1547). 

9. Роля Л. Сапегі ў падрыхтоўцы і выданні Статута Вялікага княства 

Літоўскага. 

10. Рэдактарская дзейнасць Л. Сапегі і А. Валовіча. 

11. Юрыдычная лексіка трэцяй рэдакцыі Статута Вялікага княства 

Літоўскага. 

12. Кнігавыдавецкая дзейнасць на Беларусі ў ХІХ стагоддзі. 
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13. Развіццѐ беларускага друку на пачатку ХХ стагоддзя (па старонках 

тагачасных газет). 

14. Пачатак ХХ стагоддзя – новы этап у развіцці выдавецка-рэдактарскай 

дзейнасці на Беларусі. 

15. Янка Купала – рэдактар газеты ―Наша ніва‖. 

16. Заснаванне беларускай школы перакладу. Перакладчыцкая дзейнасць 

Максіма Багдановіча. 

17. Творчыя прынцыпы перакладчыцкага майстэрства Янкі Купалы. 

18. Творчы падыход Якуба Коласа да тэксталагічнай і рэдактарскай праўкі.  

19. Творчая лабараторыя Якуба Коласа (рэдактарская праца над рукапісам 

трылогіі ―На ростанях‖). 

20. Кузьма Чорны – публіцыст і літаратурны крытык (артыкул 

―Небеларуская мова ў беларускай літаратуры‖). 

21. Кандрат Крапіва – рэдактар лексікаграфічных прац (аналіз лексікі 

перакладных і тлумачальных слоўнікаў пад агульнай рэдакцыяй 

К. Крапівы). 

 

ІІІ. РЭКАМЕНДУЕМЫЯ СРОДКІ ДЫЯГНОСТЫКІ 

Для атэстацыі студэнтаў на адпаведнасць іх персанальных дасягненняў 

патрабаванням праграмы «Асновы творчай дзейнасці рэдактара» ствараецца 

фонд ацэначных сродкаў, які ўключае тыпавыя заданні, тэсты, тэмы 

індывідуальных заданняў па выяўленні рэдактарскіх правак, пытанні да 

іспыту і інш. Ацэначнымі сродкамі прадугледжваецца ацэнка здольнасці 

студэнтаў да творчай дзейнасці ў працэсе аналізу формы і зместу выдання, 

уменняў 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 лабараторна-практычных работах, эсэ, рэфераты і інш.; 

– вусна-пісьмовыя формы: справаздачы па лабараторна-практычных 

работах з іх вуснай абаронай, залік і іспыт па дысцыпліне і інш. 
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ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ УВА 

 
Назва вучэбнай 
дысцыпліны, з 
якой патрабуецца 
ўзгадненне 

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

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

Мова сродкаў ма-

савай камунікацыі 

Стылістыкі і літа-

ратурнага рэдага-

вання 

Прапаноў няма 

  

Заўваг няма.  

Пр. № 9 ад 

06.04.2016 г.  

Асновы літаратур-

на-рэдактарскай 

дзейнасці 

Стылістыкі і літа-

ратурнага рэдага-

вання 

Прапаноў няма 

  

Заўваг няма.  

Пр. № 9 ад 

06.04.2016 г.  

Стылістыка Стылістыкі і літа-

ратурнага рэдага-

вання 

Прапаноў няма 

  

Заўваг няма.  

Пр. № 9 ад 

06.04.2016 г.  

Методыка 

рэдагавання 

Стылістыкі і літа-

ратурнага рэдага-

вання 

Прапаноў няма 

  

Заўваг няма.  

Пр. № 9 ад 

06.04.2016 г.  
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ДАПАЎНЕННІ І ЗМЯНЕННІ ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ УВА 

НА  20__ / 20__ НАВУЧАЛЬНЫ ГОД 

 

№ п/п Дапаўненні і змяненні Падстава 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вучэбная праграма перагледжана і адобрана на пасяджэнні кафедры 

стылістыкі і літаратурнага рэдагавання (пратакол № __ ад __. ______ 20__ г.) 
 
 

Загадчык кафедры 

Д-р філал. навук прафесар  _____________________            В. І. Іўчанкаў 
 

ЗАЦВЯРДЖАЮ 

 

Дэкан факультэта 

Канд. філал. навук дацэнт ______________________  С. В. Дубовік 


