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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Роля і месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста. 

Падрыхтоўка будучых літаратурных рэдактараў з універсітэцкай адукацыяй 

прадугледжвае фарміраванне рэдактарскай кампетэнцыі, арыентаванай на 

ўніверсалізм у час працы з аўтарскім матэрыялам. Засваенне вучэбнай 

дысцыпліны «Асновы літаратурна-рэдактарскай дзейнасці» фарміруе 

пачатковыя ўменні і навыкі, якімі давядзецца валодаць пры праходжанні 

азнаямляльнай і вытворчых практык, а таксама пры самастойнай рэдактарскай 

дзейнасці ў час навучання. Дзякуючы гэтаму ствараюцца ўмовы для 

самарэалізацыі ў межах абранай спецыяльнасці, для карэктавання матывацыі да 

прафесійнага развіцця і выпрацоўкі лагічна і лінгвістычна абгрунтаваных 

прапаноў па ўдасканаленні рукапісу ў інтарэсах аўтара і чытача (слухача, 

гледача). Вучэбная дысцыпліна «Асновы літаратурна-рэдактарскай дзейнасці» 

ўваходзіць у дзяржаўны кампанент цыкла спецыяльных дысцыплін. 

Сувязь вучэбнай дысцыпліны з іншымі дысцыплінамі вучэбнага плана. 

Вывучэнне дысцыпліны «Асновы літаратурна-рэдактарскай дзейнасці» 

базіруецца на ведах, атрыманых па беларускай і рускай мовах у сярэдняй 

школе, і суправаджаецца паглыбленымі міжпрадметнымі сувязямі з 

дысцыплінамі «Мова сродкаў масавай камунікацыі» і «Сучасная беларуская 

мова». Гэта дапамагае выпрацоўцы ўсвядомленага падыходу да праўкі 

беларуска- і рускамоўных тэкстаў. У той жа час веданне канцэптуальных 

палажэнняў дысцыпліны «Асновы літаратурна-рэдактарскай дзейнасці» 

становіцца грунтоўным падмуркам для вывучэння базавай пры падрыхтоўцы 

літаратурнага рэдактара дысцыпліны «Методыка рэдагавання». 

Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны. Мэтай вывучэння дысцыпліны 

«Асновы літаратурна-рэдактарскай дзейнасці» з’яўляецца першапачатковае 

ўсведамленне асноўных патрабаванняў да працы прафесійнага літаратурнага 

рэдактара і выпрацоўка асноўных падыходаў да аналізу і праўкі аўтарскага 

арыгінала. 

Гэта дасягаецца вырашэннем агульных і прыватных задач: атрыманне 

агульных звестак пра дыяхранічны аспект літаратурна-рэ-дактарскай дзейнасці; 

усведамленне сувязі спецыяльнасці з іншымі філалагічнымі дысцыплінамі; 

выяўленне ролі рэдактара на розных этапах выдавецкага працэсу; азнаямленне з 

асноўнымі паняццямі і тэрмінамі рэдагавання; вывучэнне агульных 

патрабаванняў да працы з аўтарскім матэрыялам; выпрацоўка ўменняў па 

вызначэнні тыпаў тэкставых памылак у аўтарскім арыгінале; фарміраванне 

вобраза інтэлігентнага і высокакваліфікаванага рэдактара. 

Патрабаванні да асваення вучэбнай дысцыпліны ў адпаведнасці з 

адукацыйным стандартам.  

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен: 

ведаць: 

– базавыя паняцці і азначэнні, звязаныя з літаратурнай работай 

(рэдагаваннем); 

– асноўныя метады, механізмы і інструментарый літаратурнай работы 
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(рэдагавання); 

– кваліфікацыйныя патрабаванні да спецыяліста па літаратурнай рабоце 

(рэдагаванні); 

– асновы рэдагавання і віды памылак; 

умець: 

– фармуляваць асноўныя задачы літаратурнага рэдактара ў залежнасці ад 

месца працы; 

– ацэньваць сутнасць і сацыяльную значнасць сваѐй будучай прафесіі; 

– 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. 

Характарыстыка метадаў і тэхналогій навучання. Пры навучанні 

дысцыпліны «Асновы літаратурна-рэдактарскай дзейнасці», акрамя 

традыцыйных, выкарыстоўваецца метад інтэрактыўны, арыентаваны на больш 

шырокае ўзаемадзеянне студэнтаў не толькі з выкладчыкам, але і адзін з адным, 

на дамінаванне актыўнасці навучэнцаў у адукацыйным працэсе. Практыкуецца 

праблемны падыход да навучання. Гэта дае студэнту магчымасць 

сканструяваць уласны алгарытм навучання, які дапамагае ўсвядоміць чытацкі 

адрас рукапісу, яго асноўныя характарыстыкі і сфармуляваць прапановы па 

ўдасканаленні тэксту. У практыцы выкладання выкарыстоўваюцца 

камп’ютарныя тэхналогіі, электронная бібліятэка, сайтавае суправаджэнне 

навукова-метадычнага забеспячэння адукацыйнага працэсу. 

У адпаведнасці з вучэбным планам на вывучэнне дысцыпліны «Асновы 

літаратурна-рэдактарскай дзейнасці» адведзена 90 гадзін, у тым ліку 

аўдыторных – 36 гадзін, з іх 8 гадзін – лекцыі, 28 гадзін – лабараторна-

практычныя заняткі. Дысцыпліна вывучаецца на І курсе (вочная форма 

навучання) у другім семестры з формай выніковага кантролю ведаў – 

экзаменам. 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

1. Уводзіны. Паняцце пра літаратурна-рэдактарскую дзейнасць. 

Дыяхранічны аспект рэдагавання 

Сутнасць літаратурна-рэдактарскай дзейнасці. Паходжанне паняцця 

«рэдагаванне». Пытанне аб азначэнні рэдагавання як літаратурнага. 

Камунікатыўная сутнасць літаратурна-рэдактарскай дзейнасці.  

Рэдактарская дзейнасць пісьменнікаў і выдаўцоў ХІХ і ХХ стст. як 

факталагічная база сучаснай тэорыі і практыкі літаратурна-рэдактарскай 

дзейнасці. Тэорыя рэдагавання як самастойны напрамак навуковых 

даследаванняў. Стваральнікі тэорыі рэдагавання. Рэдактарская дзейнасць 

сучасных беларускіх пісьменнікаў. 

 

2. Этапы выдавецкага працэсу і роля ў іх рэдактара 

Этапы выдавецкага працэсу. Роля галоўнага, навуковага, тэхнічнага, 

мастацкага, літаратурнага (стылістычнага) рэдактараў і карэктара ва ўсіх этапах 

выдавецкага працэсу. Службовыя абавязкі літаратурнага рэдактара і карэктара. 

Асаблівасці літаратурна-рэдактарскай дзейнасці ў выдавецтвах і сродках 

масавай камунікацыі. Камп’ютарныя тэхналогіі ў выдавецкай справе і сродках 

масавай камунікацыі.  

Запатрабаванасць рэдактарскіх прафесій у рознах сферах грамадскай 

дзейнасці. Асаблівасці працы літаратурнага рэдактара ў выдавецтвах, 

выдавецкіх цэнтрах прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый, газетах і часопісах, 

інфармацыйных і рэкламных агенцтвах, на радыѐ і тэлебачанні, у інтэрнэт-

камунікацыі.  

 

3. Асновы рэдактарскага аналізу і ацэнкі тэксту 

Аб’екты, віды і задачы прафесійнай дзейнасці літаратурнага рэдактара. 

Патрабаванні да ўзроўню падрыхтоўкі літаратурнага рэдактара. Сувязь з 

сацыяльна-гуманітарнымі і прыродазнаўчанавуковымі дысцыплінамі.  

Тэкст як аб’ект творчай працы рэдактара. Асноўныя характарыстыкі 

тэксту. Перадумовы псіхалагічнага ўспрымання тэксту (устаноўка на свядомае 

стаўленне да разумення тэксту, аўтарскай і ўласнай працы; кантроль як 

найважнейшая задача рэдактара падчас яго працы над тэкстам). Віды 

рэдактарскага чытання. Рэдактарскі аналіз – першы этап рэдактарскай 

дзейнасці. Прадмет рэдактарскага аналізу. Дзейнасць рэдактара ў рэчышчы 

дзяржаўнай ідэалогіі. Крытэрыі рэдактарскай ацэнкі тэксту.  

 

4. Асновы рэдактарскай праўкі тэксту. Віды і тэхніка праўкі 

Рэдактарская праўка – заключны этап літаратурна-рэдактарскай 

дзейнасці. Тэарэтычнае абгрунтаванне праўкі.  

Рэдагаванне фактычнага матэрыялу. Прычыны ўзнікнення фактычных 

памылак Лагічныя асновы рэдагавання. Асноўныя лагічныя памылкі, іх сувязь з 

мысленнем і маўленнем.  
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Віды праўкі. Рэдактарская і карэктарская праўка-вычытка. Падставы для 

праўкі-скарачэння. Праўка-апрацоўка – комплексны від праўкі. Неабходнасць 

правядзення праўкі-пераробкі, яе сувязь з літаратурным запісам. Тэхніка праўкі 

тэксту. Карэктурныя знакі і правілы іх выкарыстання. 

 

5. Асновы моўна-стылѐвай праўкі тэксту 

Выяўленне параметраў літаратурнай формы тэксту і асаблівасцей стылю 

выкладання аўтара. Веданне нормаў літаратурнай мовы – падстава правядзення 

якаснай моўна-стылѐвай праўкі.  

Паняцце тэкставай памылкі. Памылкі ўспрымання, памяці і мыслення як 

сэнсавыя памылкі (памылкі плана зместу). Памылкі вербалізацыі як маўленчыя 

памылкі (памылкі плана выражэння).  

Маўленчыя памылкі і іх класіфікацыя: нарматыўна-моўныя, нарматыўна-

стылѐвыя і нарматыўна-эстэтычныя. Сувязь абдруковак з маўленчымі 

памылкамі. Падставы для праўкі маўленчых памылак. 

Прыѐмы выяўлення тэкставых памылак розных тыпаў. Неабходнасць 

узгаднення правак з аўтарам. Абачлівае стаўленне рэдактара да патрабаванняў 

нарматыўнай граматыкі і стылістыкі пры правядзенні моўна-стылѐвай праўкі. 

Асаблівасці моўна-стылѐвай праўкі ва ўмовах білінгвізму. 
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рэдактара 
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издание]. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ОЛМА-Пресс, 2006. 

13. Мильчин, А. Э. Методика редактирования текста / А. Э. Мильчин. – Изд. 

3-е, перераб. и доп. – М. : Логос, 2011. – 524 с. 

14. Накорякова, К. М. Литературное редактирование / К. М. Накорякова. – 

М.: Икар, 2004. – 432 с. 

15. Плотнікаў, Б.А. Беларуская мова: лінгвістычны кампендыум / 

Б. А. Плотнікаў, Л. А. Антанюк. –Мінск : Інтэрпрэссэрвіс, Кніжны Дом, 2003. 

– 672 с. 

16. Рахманин, Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных 

документов: учеб. пособие / Л. В. Рахманин. – 4-е изд., испр. – М. : Высш. 

школа : ИНФРА-М, 1997. – 192 с. 

17. Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке / 

Д. Э. Розенталь. – М. : Рольф, 1996. – 368 с. 

18. Руженцева, Н. Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных 

и PR-текстов / Н. Б. Руженцева. – Екатеринбург : ГОУ ВПО «УрГПУ», 2010. 
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– 218 с. 

19. Стилистика и литературное редактирование: учебник / под ред. проф. 

В. И. Максимова. – 3-е изд., перераб и доп. – М. : Гардарики, 2007. – 653 с. 

20. Сикорский, Н. М. Теория и практика редактирования : учебник для вузов 

по спец. «Журналистика» / Н. М. Сикорский. –2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Высш. школа, 1980. – 328 с. 

21. Сцяцко, П. Культура мовы / П. Сцяцко. – Мінск : Тэхналогія, 2002. – 444 с. 

Дадатковая 

1. Беларуская граматыка: у 2 ч. Ч. 1: фаналогія, арфаэпія, марфалогія, 

словаўтварэнне, націск. – Мінск : Навука і тэхніка, 1985. – 431 с. 

2. Беларуская граматыка: у 2 ч. Ч. 2: сінтаксіс. – Мінск : Навука і тэхніка, 

1986. – 327 с. 

3. Беларуская мова : энцыклапедыя / пад. рэд. А. Я. Міхневіча.  Мінск: 

БелЭн, 1994. – 655 с. 

4. Бордович, А. М. Сопоставительный курс русского и белорусского языков: 

учеб. пособие / А. М.Бордович, А. А. Гируцкий, Л. В. Чернышова. – Минск: 

Універсітэцкае, 1999. – 223 с.  

5. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка / И. Б. Голуб. – 4-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2003. – 448 с. 

6. Іўчанкаў, В. І. Беларуская арфаграфія: апавяданні і гісторыі / В. І. Іўчанкаў. 

– Мінск: Пачатковая школа, 2010. – 304 с. 

7. Іўчанкаў, В. І. Беларускі правапіс у апорных схемах: паводле новай 

рэдакцыі «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі»: дапам. для 

настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / 

В. І. Іўчанкаў. – 3-е выд., выпр. – Мінск: Пачатковая школа, 2012. – 56 с.  

8. Іўчанкаў, В. І. Дыскурс беларускіх СМІ. Арганізацыя публіцыстычнага 

тэксту. – Мінск: БДУ, 2003. – 257 с. 

9. Каўрус, А. А. Стылістыка беларускай мовы / А. А. Каўрус. – 3-е выд., 

дапрац. і дап. – Мінск : Народная асвета, 1992. – 207 с. 

10. Лепешаў, І. Я. Асновы культуры мовы і стылістыкі: практыкум : вучэб. 

дапаможнік / І. Я. Лепешаў. – Мінск : Універсітэцкае, 1989. – 207 с. 

11. Практыкум па беларускай мове: вучэб. дапам. для нефілал. фак. ВНУ / 

пад агул. рэд. Г. М. Малажай. – Мінск: Выш. шк., 1993. – 329 с. 

12. Сямешка, Л. І. Курс беларускай мовы / Л. І. Сямешка, І. Р. Шкраба, 

З. Т. Бадзевіч.  Мінск: Універсітэцкае, 1996. – 654 с. 

13. Цікоцкі, М. Я. Стылістыка беларускай мовы: вучэб. дапам. для фак. 

журналістыкі / М. Я. Цікоцкі. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск: 

Універсітэцкае, 1995. – 294 с. 

14. Цікоцкі, М. Я. Стылістыка тэксту: вучэб. дапам. для студэнтаў выш. 

навуч. устаноў філал. профілю / М. Я. Цікоцкі. – Мінск: Беларуская навука, 

2002. – 223 с. 

15. Юрэвіч, А. К. Стылістыка беларускай мовы / А. К. Юрэвіч.  Мінск: 

Вышэйшая школа, 1983. – 181 с. 



10 

 

ІІ. РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА АРГАНІЗАЦЫІ САМАСТОЙНАЙ ПРАЦЫ 

У працэсе вывучэння дысцыпліны студэнтам рэкамендуецца рэгулярна 

працаваць з тэкстамі СМК і з пункту гледжання рэдактара выяўляць іх 

асноўныя характарыстыкі. Неабходнасць пастаянна ўдасканальваць сваю 

маўленчую кампетэнцыю для якаснага рэдагавання тэкстаў патрабуе ад 

будучага рэдактара пастаянна сачыць за выхадам новай даведачнай 

літаратуры, найперш беларускіх і рускіх слоўнікаў розных тыпаў. Студэнты ў 

канцы вывучання дысцыпліны прадстаўляюць тэксты СМК з выяўленымі 

недахопамі і тлумачаць іх характар з прапановамі праўкі. 

 

ІІІ. РЭКАМЕНДУЕМЫЯ СРОДКІ ДЫЯГНОСТЫКІ 

Для атэстацыі студэнтаў на адпаведнасць іх персанальных дасягненняў 

патрабаванням вучэбнай праграмы «Асновы літаратурна-рэдактарскай 

дзейнасці» ствараецца фонд ацэначных сродкаў, які ўключае тыпавыя 

заданні, тэсты, пытанні да выніковага экзамену і інш. Ацэначнымі сродкамі 

прадугледжвацца ацэнка здольнасці студэнтаў да творчай дзейнасці ў час 

рэдагавання сказаў і тэкстаў, іх гатоўнасць весці пошук вырашэння новых 

задач, звязаных з недас-татковасцю 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, экзамен па дысцыпліне і інш. 

 

ІV. ПРЫКЛАДНЫЯ ПЫТАННІ ДА ЭКЗАМЕНУ 

1. Сутнасць літаратурна-рэдактарскай дзейнасці. 

2. Рэдагаванне і яго віды. 

3. Камунікатыўная сутнасць літаратурна-рэдактарскай дзейнасці. 

4. Значэнне рэдактарскай дзейнасці пісьменнікаў і выдаўцоў ХІХ і ХХ стст. 

для тэорыі і практыкі рэдагавання. 

5. Стваральнікі тэорыі рэдагавання. 

6. Рэдактарская дзейнасць сучасных беларускіх пісьменнікаў. 

7. Этапы выдавецкага працэсу. 

8. Прыкладная структура выдавецкай установы. 

9. Прыкладная структура сродкаў масавай камунікацыі (друкаваных, 

аўдыявізуальных, інтэрнэт-СМІ). 

10. Асаблівасці абавязкаў навуковага, тэхнічнага і мастацкага рэдактараў. 

11. Запатрабаванасць літаратурных рэдактараў. 

12. Патрабаванні да ўзроўню падрыхтоўкі літаратурнага рэдактара. 

13. Службовыя абавязкі літаратурнага рэдактара. 

14. Службовыя абавязкі карэктара. 

15. Тэкст як аб’ект творчай працы рэдактара. 
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16. Значэнне рэдактарскага аналізу і яго сутнасць. 

17. Перадумовы псіхалагічнага ўспрымання тэксту рэдактарам. 

18. Дзейнасць рэдактара ў рэчышчы дзяржаўнай ідэалогіі. 

19. Віды рэдактарскага чытання. 

20. Крытэрыі рэдактарскай ацэнкі тэксту.  

21. Асаблівасці рэдагавання фактычнага матэрыялу. 

22. Прычыны ўзнікнення фактычных памылак  

23. Лагічныя асновы рэдагавання. 

24. Асноўныя лагічныя памылкі, іх сувязь з мысленнем і маўленнем. 

25. Рэдактарская праўка і яе тэарэтычнае абгрунтаванне. 

26. Віды праўкі.  

27. Праўка-вычытка і яе віды. 

28. Карэктура і асаблівасці працы з ѐй. 

29. Праўка-скарачэнне і яе асаблівасці. 

30. Праўка-апрацоўка – комплексны від праўкі. 

31. Праўка-пераробка і яе сувязь з літаратурным запісам. 

32. Тэхніка праўкі тэксту.  

33. Карэктурныя знакі і правілы іх выкарыстання. 

34. Выяўленне параметраў літаратурнай формы тэксту і асаблівасцей стылю 

выкладання аўтара. 

35. Значэнне арталогіі ў літаратурна-рэдактарскай дзейнасці. 

36. Паняцце тэкставай памылкі. 

37. Памылкі ўспрымання, памяці і мыслення. 

38. Памылкі вербалізацыі як маўленчыя памылкі. 

39. Маўленчыя памылкі і іх класіфікацыя. 

40. Сувязь абдруковак з маўленчымі памылкамі. 

41. Падставы для праўкі маўленчых памылак. 

42. Прыѐмы выяўлення тэкставых памылак розных тыпаў. 

43. Этычны аспект рэдактарскай праўкі. 

44. Асаблівасці моўна-стылѐвай праўкі ва ўмовах білінгвізму. 

45. Асноўныя даведнікі для якаснага правядзення моўна-стылѐвай праўкі. 
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ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ УВА  

Назва вучэбнай 
дыцыліны, з якой 
патрабуецца 
ўзгадненне 

Назва кафедры Прапановы аб змя-
неннях у змесце 
вучэбнай праграмы 
па вывучаемай ву-
чэбнай 
дысцыпліне 

Рашэнне, прынятае 
кафедрай, якая 
распрацавала ву-
чэбную праграму 
(з указаннем даты і 
нумара пратакола) 

Мова сродкаў 

масавай 

камунікацыі 

Кафедра стылісты-

кі і літаратурнага 

рэдагавання 

Прапаноў няма 

  

Заўваг няма. Пр. 

№ 3 ад 08.10.2015 

Сучасная 

беларуская мова 

Кафедра стылісты-

кі і літаратурнага 

рэдагавання 

Прапаноў няма 

  

Заўваг няма. Пр. 

№ 3 ад 08.10.2015 

Методыка 

рэдагавання 

Кафедра стылісты-

кі і літаратурнага 

рэдагавання 

Прапаноў няма 

  

Заўваг няма. Пр. 

№ 3 ад 08.10.2015 
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