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ПРАДМОВА

«Методыка рэдагавання» – гэта прыкладная дысцыпліна, у рамках 
якой вывучаюцца спецыяльныя прыёмы і метады працы рэдактара з 
аўтарскім літаратурным творам па яго аналізе, ацэнцы, удасканаленні 
(пры неабходнасці) і падрыхтоўцы да апублікавання.

Курс грунтуецца на агульных палажэннях стылістыкі, мовазнаўства 
і тэорыі рэдагавання, папярэдне засвоеных студэнтамі пры вывучэнні 
прадметаў «Мова сродкаў масавай камунікацыі» і «Асновы літаратурна-
рэдактарскай дзейнасці», што дае падставы для фарміравання практыч-
ных уменняў, усвядомленага атрымання спецыяльных ведаў. 

Выкладанне дысцыпліны мае асноватворнае значэнне для 
фарміравання прафесійнай асобы рэдактара, які працуе з аўтарскім 
творам, што адлюстроўваецца ў валоданні методыкай аналізу роз-
ных па спосабе выкладу тэкстаў і тэхнікай іх праўкі. Гэта тлумачыц-
ца практычнай арыентаванасцю курса, скіраванасцю яго на выпуск 
высокакваліфікаваных спецыялістаў для розных сфер дзейнасці ў сучас-
ным грамадстве.

Падрыхтоўка рэдактараў з вышэйшай адукацыяй прадугледжвае 
фарміраванне ў навучэнцаў кампетэнцый, якія базіруюцца на пэўных 
ведах: 1) прадмета, механізма і агульнай структуры рэдактарскага аналізу; 
2) псіхалагічных перадумоў рэдагавання; 3) асаблівасцей рэдактарскага 
чытання, відаў правак і карэктурных знакаў; 4) асаблівасцей працы з фак-
тычнай інфармацыяй; 5) спецыфічных характарыстык выданняў розных 
відаў і тыпаў.

Праграмай дысцыпліны прадугледжана выпрацоўка ў студэнтаў 
навыкаў ажыццяўлення аналізу літаратурнага твора з улікам яго 
інфарматыўнасці на структурным, лагічным, факталагічным і моўна-
стылёвым узроўнях; складання стратэгіі рэдактарскіх дзеянняў; правя-
дзення якаснай праўкі аўтарскага тэксту з навуковым абгрунтаваннем 
унесеных змен.

Асноўнай мэтай курса «Мето ды ка рэдагавання» з’яўляецца засваенне 
студэнтамі на практычным і тэарэ тыч ным узроўнях методыкі працы рэ-
дактара над тэкстам літаратурнага твора. 

Гэта дасягаецца вырашэннем агульных і прыватных задач:
  zусведамленне месца і ролі рэдагавання як галіны практычнай дзей-

нас ці ў сучасным грамадстве;
  zатрыманне спецыяльных звестак аб прыёмах выяўлення і ліквідацыі 

моўна-стылёвых і кампазіцыйных памылак і недакладнасцей у 
літаратурным творы; 
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  zвыпрацоўка навыкаў прафесійнага рэдактарскага чытання тэксту;
  zфарміраванне ўменняў праводзіць абгрунтаваную і доказную для 

аўтара праўку літаратурнага твора на ўсіх узроўнях з выкарыстаннем 
знакаў карэк тар скай і выда вец кай пра вак;

  zвывучэнне спецыфічных характарыстык розных тыпаў і відаў выдан-
няў у тэ о   рыі і прак   ты цы рэда га вання;

  zвыяўленне асаблі вас цей рэдактарскай пад рых тоўкі роз ных відаў вы -
дан  няў;

  zазнаямленне са спецыфічнымі патраба ван  нямі да на бо ру і вёр с   ткі 
тэк с тавых выдавец кіх арыгіналаў;

  zвыпрацоўка ўменняў рэдактарскай ацэнкі ілюс т ра цый ных матэ рыя-
лаў у розных відах вы дан няў;

  zфарміраванне шэрагу прафесійных кампетэнцый, неабходных 
высока ква ліфікаванаму рэдактару ў інфармацыйным грамадстве.

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт па вінен
ведаць:

  zпрадмет, механізм і агульную структуру рэдактарскага аналізу твора;
  zпсіхалагічныя перадумовы рэдактарскага аналізу аўтарскага тэксту;
  zвіды прафесійнага рэдактарскага чытання тэксту;
  zвіды рэдактарскіх правак;
  zзнакі карэктарскай праўкі;
  zвіды фактычнага матэрыялу;

умець:
  zажыццяўляць рэдактарскі аналіз літаратурнага твора на ўсіх узроўнях 

(структурны, лагічны, факталагічны, моўна-стылёвы), улічваючы 
каэфіцыент інфарматыўнасці твора і яго камунікатыўную зададзе насць;

  zвыпрацоўваць стратэгію рэдагавання літаратурнага твора з улікам яго 
жанравай спецыфікі, мэтавага прызначэння і грамадскай каштоўнасці;

  zправодзіць прафесійную моўна-стылёвую праўку аўтарскага тво ра;
  zнавукова абгрунтоўваць рэдактарскія праўкі;

валодаць:
  zпрыёмамі мысленчага мадэлявання ў працэсе рэдактарскага аналізу;
  zлагічнымі асновамі рэдагавання;
  zметодыкай моўна-стылёвага аналізу тэкстаў, розных па спосабе вык-

ла ду;
  zтэхнікай праўкі аўтарскага тэксту.

Пры вывучэнні дысцыпліны акрамя традыцыйных тэхналогій 
выкарыстоўваецца метад кейсаў, які дазваляе студэнтам прыняць удзел 
у вырашэнні канкрэтнай рэдактарскай задачы (знайсці аўтара, маста-
ка, карэктара; стварыць макет новага выдання; напісаць рэдактарскую 
рэцэнзію і г. д.). Інтэрактыўны падыход да правядзення семінараў дазваляе 
ўключаць усю студэнцкую групу ў тэматычныя дыскусіі і праблемныя 



дэбаты. У практыцы выкладання прымяняюцца сучасныя камп’ютарныя 
тэхналогіі, электронныя бібліятэкі і базы даных. Студэнты на занятках 
знаёмяцца з найбольш аўтарытэтнымі інтэрнэт-рэсурсамі па тэорыі і 
практыцы рэдагавання, навуковымі парталамі, акаўнтамі ў сацыяльных 
сетках, якія прысвечаны асноўнай праблематыцы курса.

Студэнтам, якія навучаюцца па спецыяльнасці «Літаратурная работа», 
пры вывучэнні дысцыпліны рэкамендуецца азнаёміцца з апублікаванымі 
ўспамінамі і парадамі пісьменнікаў і рэдактараў-практыкаў, новымі 
даведачнымі выданнямі (слоўнікамі і энцыклапедыямі), дапаможнікамі 
па тэорыі і практыцы рэдагавання, культуры маўлення; наведаць 
міжнародныя спецыялізаваныя тэматычныя выставы («СМІ ў Беларусі», 
Мінская міжнародная кніжная выстава-кірмаш). Для ўдасканалення 
практычных рэдактарскіх навыкаў і ўменняў навучэнцам варта праводзіць 
маніторынг беларускіх і замежных друкаваных і электронных сродкаў 
масавай інфармацыі і камунікацыі з мэтай выяўлення памылак на розных 
узроўнях мовы.
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ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН КуРсА  
«МЕТОДЫКА РЭДАГАВАННЯ»

№
п/п

Найменне раздзелаў і тэм
Аўдыторныя заняткі (гадзіны)

Усяго 
гадзінЛекцый ныя Практыч ныя Семінар скія

1 Уводзіны. Сутнасць і за-
да  чы рэ да гавання як пра-
фе сійнай дзей нас  ці ў ін-
фармацый ным гра мад с т ве

2 2

2 Прадмет, механізм і струк-
тура рэ дак  тарс ка га аналізу 
тэксту

2 2

3 Прафесійнае рэдактарскае 
 чы танне тэкс ту. Віды праўкі

2 2 2 6

4 Знакі карэктарскай і вы да-
вец кай пра вак як каму ні-
кацыйныя адзін кі ў прафе-
сій ных зносінах рэдак та ра з 
іншымі ўдзель нікамі рэ дак-
цый на-выдавецкага працэ-
су. Ка рэк тура

2 2 2 6

5 Методыка рэдактарскага 
ана лізу кам пазіцыі тэксту. 
Руб рыкацыя ў тэксце

2 2 4

6 Рэдактарскі аналіз захаван-
ня за ко наў ло гі кі. Ты повыя 
лагічныя па мылкі ў аўтар с-
кім арыгінале

2 2 4

7 Даведачны апарат выдання 
і пры ё мы яго арганізацыі

2 2 2 6

8 Аналіз, ацэнка і рэда га-
ванне фак тыч нага матэры-
ялу

2 2 2 6

9 Методыка моўна-стылёвага 
ана лізу тэкс ту

2 2 2 6



№
п/п

Найменне раздзелаў і тэм
Аўдыторныя заняткі (гадзіны)

Усяго 
гадзінЛекцый ныя Практыч ныя Семінар скія

10 Прыёмы ліквідацыі рас  -
паўсюджа ных моў ных па-
мы лак

4 4 2 10

11 Тыпы і віды выданняў у 
тэ о   рыі і прак   ты цы рэда га-
вання

2 2 4

12 Асаблі вас ці рэдактарскай 
пад рых тоўкі роз  ных відаў 
вы  дан няў

4 2 6

13 Спецыфічныя патраба ван  ні 
да на бо  ру і вёр  с   ткі тэкста-
вых выдавец кіх арыгіналаў

2 2 4

14 Праца рэдактара з ілюс т-
ра цый ным матэ рыя лам у 
розных відах вы дан няў

2 2 4

Усяго 32 26 12 70
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КАРОТКІ  ЗМЕсТ  ВуЧЭБНАГА  МАТЭРЫЯЛу

Т э м а  1. Уводзіны. СУТнаСць і за да  чы  
рэ дагавання як пра фе Сійнай дзей наС  ці  

ў інфармацыйным гра мад С Т ве

«Методыка рэдагавання» як вучэбная дысцыпліна. Мэта і задачы курса. 
Распаўсюджанне рэдагавання як віду прафесійнай дзейнасці (выдавецкае рэ-
дагаванне, рэдагаванне ў сродках масавай інфармацыі (друкаваных і аўдыя-
візуальных), навуковае рэдагаванне, вэб-рэдагаванне і інш.). Аргані за цый ная 
дзейнасць рэдактара (літа ра тур ны агент, рэдактар-менеджар, кантэнт-рэдак-
тар). Твор чая дзейнасць рэдактара (рэдактар як аўтар-стваральнік тэ ле- і 
ра дыё пра г рам, рэдактар-калумніст, рэрайтар). Адміністрацыйная дзей  насць 
рэ дак та ра як кіраўніка СМІ, выдавецтва. Узаемадзеянне рэдактара і аўтара. 
Рэ дак  тар с кая этыка. Адказнасць рэдактара за ідэалагічную якасць тэксту. 
Асаб лі васці пра цы рэдактара ў рэчышчы дзяржаўнай ідэалогіі.

Ключавыя тэрміны і паняцці: адрасат, адрасант, аўтар, вядучы рэдак-
тар, галоўны рэдактар, ідэалогія, калумніст, капірайтар, кантэнт-рэдактар, 
літаратурнае рэдагаванне, літаратурны агент, літаратурны рэдактар, мастацкі рэ-
дактар, методыка рэдагавання, навуковы рэдактар, прафесійная этыка рэдактара, 
рэдактар, рэдагаванне, рэрайтар, тэхнічны рэдактар, якасць тэксту.

спіс літаратуры

Голуб, И. Б. Конспект лекций по литературному редактированию / И. Б. Голуб. 
М. : Айрис-пресс, 2004.

Колесников, Н. П. Стилистика и литературное редактирование : учеб. пособие / 
Н. П. Ко лесников. М. : ИКЦ «МарТ» ; Ростов н/Д : Издат. центр «МарТ», 2003.

Мильчин, А. Э. Методика редактирования текста : учеб. для студентов вузов / 
А. Э. Мильчин. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Логос, 2011.

Накорякова, К. М. Литературное редактирование: Общая методика работы над 
текстом. Практикум : учеб. пособие / К. М. Накоряко ва. М. : Икар, 2004.

Сикорский, Н. М. Теория и практика редактирования : учеб. для вузов по специаль-
ности «Журналистика» / Н. М. Сикорский. 2-е изд., испр. и доп. М. : Высш. шк., 1980.

Т э м а  2. прадмеТ, механізм і СТрУк ТУра  
рэ дак ТарСка га аналізУ ТэкСТУ

Разуменне тэрміна «аналіз тэксту». Трактоўка тэр міна «тэкст» у ло гіцы, 
псіха ло гіі і ў тэорыі рэдагавання. Вытлумачэнне паняцця «рэдактарскі 
аналіз тэксту». Прадмет рэдактарскага аналізу і яго сутнасць. Вызначэнне 
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гра мад с кай значнасці аўтарскага твора. Механізм правядзення рэдактар-
скага аналізу. Асноўныя задачы рэдактарскага аналізу: прагназаванне рэ-
альнага ўздзеяння твора на чытача і высвятленне, якім павінна быць гэтае 
ўздзеянне. Агульная структура рэдактарскага аналізу. Рэдактарскі аналіз 
паводле адзі нак тэксту (адзінак маўлення: слоў, словазлучэнняў, сказаў і 
г. д. і адзінак мыслення: па няццяў, меркаванняў, доказаў і г. д.). Маўленчыя, 
лагічныя, кампа зі цый ныя і руб рыкацыйныя адзінкі тэксту як складнікі яго 
цэласнасці, іх узаемасувязь. Рэдактарскі аналіз як мысленчы эксперымент 
у даследаванні грамадскай каш  тоўнасці твора і яго ўздзеянне на чытача. 

Ключавыя тэрміны і паняцці: адзінкі маўлення, адзінкі мыслення, адзінкі 
тэксту, аналіз тэксту, грамадская вартасць (каштоўнасць) тэксту, кампазіцыйныя 
адзінкі, лагічныя адзінкі, мысленчы эксперымент, прадмет рэдактарскага аналізу, 
рубрыкацыйныя адзінкі, рэдактарскі аналіз, структура рэдактарскага аналізу, твор, 
тэкст, уздзеянне твора на чытача (слухача, гледача); цэласнасць тэксту.

спіс літаратуры

Голуб, И. Б. Конспект лекций по литературному редактированию / И. Б. Голуб. 
М. : Айрис-пресс, 2004.

Колесников, Н. П. Стилистика и литературное редактирование : учеб. пособие / 
Н. П. Ко лесников. М. : ИКЦ «МарТ» ; Ростов н/Д : Издат. центр «МарТ», 2003.

Литературное редактирование: Материалы для занятий : учеб. пособие / 
И. К. Гужова [и др.]. М. : МГУ, 2000.

Мильчин, А. Э. Методика редактирования текста : учеб. для студентов вузов / 
А. Э. Мильчин. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Логос, 2011.

Накорякова, К. М. Литературное редактирование: Общая методика работы над 
текстом. Практикум : учеб. пособие / К. М. Накоряко ва. М. : Икар, 2004.

Сикорский, Н. М. Теория и практика редактирования : учеб. для вузов по специ-
альности «Журналистика» / Н. М. Сикорский. 2-е изд., испр. и доп. М. : Высш. шк., 
1980.

Стилистика и литературное редактирование : учеб. для вузов / В. И. Максимов 
[и др.] ; под ред. В. И. Максимова. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Гардарики, 2007.

Т э м а  3. прафеСійнае рэдакТарСкае  чы Танне ТэкСТУ.  
віды праўкі

Тры віды рэдактарскага чытання тэксту. Азнаямляльнае чытанне 
(авалоданне тэхнікай хуткага прачытання тэксту; увага на змесце твора; 
фіксаванне рэ дак тарскіх заўваг на палях, картках, напрыканцы раздзела і 
г. д.). Паглыбленае чытанне (га лоўны этап рэдактарскага аналізу; спалучэнне 
працы над асэнсаваннем адзінства зместу, формы і рэдактарскіх правак; чы-
танне тэксту па частках (фік сацыя правак і іх абгрунтаванне). Кантрольнае  
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(шліфавальнае) чытанне (завяр шаль ны этап рэдактарскай працы, вы-
барачнасць, праверка аднастайнасці на пі сання, кантроль правак, звер-
ка). Сутнасць паняцця «рэдактарская праўка». Віды рэдактарскіх правак. 
Праўка-вычытка (выяўленне сэнсавых, кампазі цый ных, стылістычных не-
дапрацовак, зверка аднастайнасці напісання геагра фічных назваў, прозвішч 
і г. д., праверка дакладнасці цытат, лічбаў і дат, ад паведнасці загалоўкаў 
тэксту, подпісаў пад ілюстрацыямі). Праўка-скара чэн не (скарачэнне аб’ёму 
тэксту). Два віды праўкі-скарачэння (скарачэнне часткамі, унутрытэкставае 
скарачэнне). Праўка-апрацоўка (падрыхтоўка да пуб  лі кацыі канчатковага 
варыянта тэксту). Праўка-перапрацоўка (стварэнне новага варыянта тэксту 
на падставе матэрыялу, прадстаўленага аўтарам).

Ключавыя тэрміны і паняцці: азнаямляльнае чытанне, вычытка, кантрольнае 
чытанне, паглыбленае чытанне, падчытка, праўка, праўка-апрацоўка, праўка-
вычытка, праўка-перапрацоўка, праўка-скарачэнне, рэдактарская праўка, рэдак-
тарскае чытанне тэксту, «свежае вока».

спіс літаратуры

Голуб, И. Б. Конспект лекций по литературному редактированию / И. Б. Голуб. 
М. : Айрис-пресс, 2004.

Колесников, Н. П. Стилистика и литературное редактирование / Н. П. Колес-
ников. М. : ИКЦ «МарТ» ; Ростов н/Д : Издат. центр «МарТ», 2003.

Литературное редактирование. Методические и практические материалы к 
курсу / сост. Т. А. Шеховцова. Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2011. 

Мильчин, А. Э. Методика редактирования текста : учеб. для студентов вузов / 
А. Э. Мильчин. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Логос, 2011.

Накорякова, К. М. Литературное редактирование: Общая методика работы над 
текстом. Практикум : учеб. пособие / К. М. Накоряко ва. М. : Икар, 2004.

Сикорский, Н. М. Теория и практика редактирования : учеб. для вузов по специаль-
ности «Журналистика» / Н. М. Сикорский. 2-е изд., испр. и доп. М. : Высш. шк., 1980.

Стилистика и литературное редактирование : учеб. для вузов / В. И. Максимов 
[и др.] ; под ред. В. И. Максимова. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Гардарики, 2007.

Т э м а  4. знакі карэкТарСкай і выда вец кай правак  
як камУнікацыйныя адзін кі ў прафеСійных  
зноСінах рэдак Та ра з іншымі ўдзельнікамі  

рэдакцыйна-выдавецкага працэСУ. ка рэк ТУра

Сутнасць паняцця «карэктарская праўка». Адрозненне карэктар-
скай праў кі ад выдавецкай. Тэхніка карэктарскай праўкі. Знакі карэк-
тарскай праў кі (карэктарскія знакі). Знакі замены (знакі замены асоб-
ных літар і сімвалаў; знакі замены некалькіх літар, сімвалаў, слоў, радка; 
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знакі замены некалькіх радкоў іншымі). Знакі ўстаўкі (знакі ўстаўкі ў 
слова асобнай літары, некаль кіх літар, дадатковых сімвалаў; знакі ўстаўкі 
слоў, словазлучэнняў, радка). Знакі выкідкі (знакі выкідкі асобных літар 
і сімвалаў, некалькіх літар і сім ва лаў, слоў, радка). Знакі перастаноўкі (знакі 
змянення месца суседніх літар, скла доў, слоў і радкоў; знакі змянення 
парадку слоў у сказе, асобных сказаў; знакі перастаноўкі асобных слоў, 
словазлучэнняў, сказаў з аднаго радка ў ін шы). Знакі пасоўвання элементаў 
набору да патрэбнага месца. Знакі чыр во на га радка, злучэння абзацаў, 
выключкі радка пасярэдзіне. Знакі ўвядзення і змя нення паміжслоўных і 
паміжрадковых прабелаў. Знакі шрыфтавых вылу чэн няў і змяненняў. Знак 
адмены зробленага выпраўлення. Сутнасць паняцця «карэктура».

Ключавыя тэрміны і паняцці: знакі карэктарскай праў кі, знакі выкідкі, знакі 
выключкі, знакі злучэння абзацаў, знакі пасоўвання элементаў набору, знакі 
перастаноўкі, знакі ўвядзення і змя нення прабелаў, знакі ўстаўкі, знакі чырвонага 
радка, карэктарская праўка, карэктарскія знакі, карэктура.

спіс літаратуры

Гиленсон, П. Г. Справочник художественного и технического редакторов / 
П. Г. Гиленсон. М. : Книга, 1988.

Колобова, В. В. Корректура : учеб.-практ. пособие / В. В. Колобова. М. : ИКЦ 
«МарТ», 2006. 

Мильчин, А. Э. Издательский словарь-справочник / А. Э. Мильчин. 3-е изд., 
испр. и доп. М. : ОЛМА-Пресс, 2006.

Накорякова, К. М. Справочник по литературному редактированию для работ-
ников средств массовой информации / К. М. Накорякова. М. : Флинта : Наука, 
2010.

Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке / 
Д. Э. Розенталь. М. : Рольф, 1996.

Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию, произношению и литера-
турному редактированию / Д. Э. Розенталь, Е. В. Джанджакова, Н. П. Кабанова. 
М. : ЧеРо, 1999.

Т э м а  5. меТодыка рэдакТарСкага ана лізУ  
кампазіцыі ТэкСТУ. рУб ры ка цыя ў ТэкСце

Асаблівасці пабудовы літаратурнага твора (паняцце «кампазі цыя» ў 
мастацкай літаратуры; кампазіцыя мастацкага і немастацкага тво раў). 
Пра ві лы па  будовы тэксту (паслядоўнасць, матываванасць, супа ме рнасць). 
Па бу до ва пуб  ліцыстычнага тэксту (структурныя адзінкі газетнай паласы; 
схе мы па бу  до  вы кароткіх інфармацыйных нататак). Тыповыя недахопы  
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кампа зі цыі пуб  лі цыстычнага тэксту. Методыка рэдактарскага аналізу 
кампазіцыі. План пры аналізе і рэдагаванні кампазіцыі, віды планаў. 
Ла гічныя сродкі ацэнкі кам пазіцыі. Выбар кампазіцыйных прыёмаў. 
Аналіз і ацэнка рубрыкацыі тэкс  ту. Значэнне рубрыкацыйных адзінак. 
Іх іерархічная супад па рад кава насць. Абзацы і пералікі. Рэдактарскія 
патрабаванні да зместу. 

Ключавыя тэрміны і паняцці: абзац, архітэктоні ка, змест, кампазі цый-
ны прыём, кампазіцыя, матываванасць размяш чэн ня частак, паласа набору, 
паслядоўнасць частак, план, пералік, рубрыка, руб ры кацыя, рубрыкацыйная 
адзінка, структура, супамернасць частак. 

спіс літаратуры

Козлова, М. М. Редакторская подготовка литературно-художествен ных изда-
ний : учеб. пособие для студентов специальности «Издательское дело и редакти-
рование» / М. М. Козлова. Ульяновск : УлГТУ, 2006.

Редактирование отдельных видов литературы : учеб. для студентов вузов / 
В. И. Безъязычный [и др.] ; под ред. Н. М. Сикорского. М. : Книга, 1987. 

Редакторская подготовка изданий : учебник / С. Г. Антонова [и др.] ; под ред. 
С. Г. Антоновой. М. : Логос, 2004.

Сикорский, Н. М. Теория и практика редактирования : учеб. для вузов по специ-
альности «Журналистика» / Н. М. Сикорский. 2-е изд., испр. и доп. М. : Высш. 
шк., 1980.

Сметанина, С. И. Литературное редактирование для журналистов и специ-
алистов по связям с общественностью / С. И. Сметанина. СПб. : Изд-во Михай-
лова В. А., 2003.

Т э м а  6. рэдакТарСкі аналіз захавання законаў логікі. 
Тыповыя лагічныя па мылкі ў аўТарСкім арыгінале

Сутнасць лагічных крытэрыяў у рэдагаванні тэксту. Лагічныя сродкі 
су вя зі паміж сэнсавымі звёнамі тэксту. Асноўныя законы лагічнага мыс-
лення (закон тоеснасці, закон супярэчлівасці, закон выключанага трэця-
га, закон дас татковага абгрунтавання). Аналіз і ацэнка захавання законаў 
логікі ў працэсе рэдага ван ня тэксту. Лагічныя азначэнні (дэфініцыі). Пра-
ца рэдактара над лагічнымі азначэннямі. Доказ і патрабаванні да яго. 
Сэнсавыя памылкі ў тэксце і пры чы ны іх узнікнення: парушэнне законаў 
логікі, недакладнасць словаўжы ван ня, парушэнне граматычных форм, 
парадку слоў. Прыёмы выяўлення і вы п раў лення пару ша ных лагічных 
сувязей, сэнсавых памылак. 
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Ключавыя тэрміны і паняцці: азначэнне, алагізм, доказ, дэфініцыя, закон 
выключанага трэцяга, закон дас татковага абг рун та вання, закон супярэчлівасці, 
закон тоеснасці, законы логікі, лагіч нае азначэнне, лагічная памылка, логіка, 
парушэнне законаў логікі, сэн са вая памылка.

спіс літаратуры

Голуб, И. Б. Конспект лекций по литературному редактированию / И. Б. Голуб. 
М. : Айрис-пресс, 2004.

Жаўняровіч, П. П. Асновы рэдагавання на беларускай мове : зб. трэніровач. 
практыкаванняў і практыч. работ / П. П. Жаўняровіч. Мазыр : Белы вецер, 2005.

Карповіч, М. П. Рытарычны ідэал у журналістыцы: навукова-практычны по-
шук / М. П. Карповіч. Мінск : Тэхнапрынт, 2004.

Костомаров, В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над языковой прак-
тикой масс-медиа / В. Г. Костомаров. 3-е изд., испр. и доп. СПб. : Златоуст, 1999.

Литературное редактирование: Материалы для занятий : учеб. пособие / 
И. К. Гужова [и др.]. М. : МГУ, 2000.

Мильчин, А. Э. Методика редактирования текста : учеб. для студентов вузов / 
А. Э. Мильчин. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Логос, 2011.

Накорякова, К. М. Литературное редактирование: Общая методика работы над 
текстом. Практикум : учеб. пособие / К. М. Накоряко ва. М. : Икар, 2004.

Розенталь, Д. Э. Справочник по русскому языку: правописание, произно-
шение, литературное редактирование / Д. Э. Розенталь, Е. Н. Джанджакова, 
Н. П. Кабанова. М. : Айрис-пресс, 2009.

Сикорский, Н. М. Теория и практика редактирования : учеб. для вузов по специ-
альности «Журналистика» / Н. М. Сикорский. 2-е изд., испр. и доп. М. : Высш. 
шк., 1980.

Стилистика и литературное редактирование : учеб. для вузов / В. И. Максимов 
[и др.] ; под ред. В. И. Максимова. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Гардарики, 2007.

Т э м а  7. даведачны апараТ выдання  
і пры ё мы яго арганізацыі

Рэдактарская падрыхтоўка даведачнага апарату выдання. Значэнне, 
за дачы і функцыі даведачнага апарату. Роля даведачнага апарату ў ра-
боце з кнігай. Факта ры, якія ўлічваюцца пры падрыхтоўцы даведачнага 
апарату: жанравая спецы фі ка твора, від вы дан ня, характар інфармацыі, 
галіна навукі, да якой адносіц ца выданне, кні га вы давецкія традыцыі, 
патрабаванні і стандарты. Выхадныя звест кі вы дання і пра вілы іх афарм-
лення. Рэферат і анатацыя. Патрабаванні да афармлення біб лія графіі і 
бібліяграфічных спасылак. Прадмова і ўступны ар тыкул. Пасля слоўе. 
Асаблівасці ўвядзення ў тэкст каментарыяў і заўваг. Ука зальнікі і іх ві ды. 
Змест («содержание» і «оглавление») як спецыфічны ўка зальнік. 
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Ключавыя тэрміны і паняцці: анатацыя, апарат арыенці роў кі, апарат вы-
дання, бібліяграфія, бібліяграфічная спасылка, від выдання, віды ўказальнікаў, 
выхадныя звесткі, даведачны апарат выдання, жанр, заключэнне, заўвага, змест, 
каментарый, прадмова, рэферат, указальнікі, уступны артыкул.

спіс літаратуры

Глумаков, В. Н. Подготовка рукописи к изданию : словарь-справочник / 
В. Н. Глумаков, Е. Б. Егорова. М. : Вуз. учеб., 2009.

Жаўняровіч, П. П. Асновы рэдагавання на беларускай мове : зб. трэніровач. 
практыкаванняў і практ. работ / П. П. Жаўняровіч. Мазыр : Белы вецер, 2005.

Калинин, С. Ю. Как правильно оформить выходные сведения издания : посо-
бие для издателя. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Экономистъ, 2003.

Мильчин, А. Э. Издательский словарь-справочник / А. Э. Мильчин. 3-е изд., 
испр. и доп. М. : ОЛМА-Пресс, 2006.

Редакторская подготовка изданий : учебник / С. Г. Антонова [и др.] ; под ред. 
С. Г. Антоновой. М. : Логос, 2004.

Соловьев, В. И. Редакторская подготовка периодических изданий : учеб. посо-
бие / В. И. Соловьев, Н. З. Рябинина. М. : Мир книги, 1993. 

Стандарты по издательскому делу / сост. : А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. М. : 
Юристъ, 1998.

Степанов, В. Г. Редакционная подготовка изданий переводной литературы : 
конспект лекций / В. Г. Степанов. М. : Мир книги, 1997.

Энциклопедия книжного дела / сост.: Ю. Ф. Майсурадзе [и др.]. М. : Юристъ, 1998.

Т э м а  8. аналіз, ацэнка і рэда га ванне факТычнага маТэрыялУ

Функцыянальнае прызначэнне фактычнага матэрыялу. Сувязь факта 
з ідэяй, тэмай, жанравымі асаблівасцямі публікацый. Крыніцы праверкі 
фак тыч нага матэрыялу. Дакладнасць, навізна, пераканальнасць фак-
тычнага матэ ры ялу. Віды фактычнага матэрыялу. Прынцып напісання 
ўласных імён і проз вішч, геаграфічных назваў, тэрмінаў, адзінак вымярэн-
ня, найменняў і дат у межах аднаго тэксту. Прыёмы рэдагавання статы-
стычнага матэрыялу. Унут раная праверка статыстычных звестак. Цытата 
ў тэксце. Правілы цыта ван ня. Праверка цытат і іх афармленне. 

Ключавыя тэрміны і паняцці: аднастайнасць падачы фактаў, віды фактаў, 
дакладнасць фактаў, навізна фактаў, пера ка наль насць фактаў, праверка фактаў, 
статыстычныя звесткі, факт, фактыч ная інфармацыя, фактычны матэрыял, цы-
тата, цытацыя, цытатнае пісьмо.

спіс літаратуры

Былинский, К. И. Язык газеты / К. И. Былинский. М. : Изд-во МГУ, 1996.
Голуб, И. Б. Конспект лекций по литературному редактированию / И. Б. Голуб. 

М. : Айрис-пресс, 2004.
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Зелянко, С. В. Інтэртэкст у публіцыстычным маўленні / С. В. Зелянко. Мінск : 
БДУ, 2012.

Іўчанкаў, В. І. Дыскурс беларускіх СМІ. Арганізацыя публіцыстычнага тэксту / 
В. І. Іўчанкаў. Мінск : БДУ, 2003.

Карповіч, М. П. Рытарычны ідэал у журналістыцы: навукова-практычны по-
шук : арт., камент., інтэрв’ю / М. П. Карповіч. Мінск : Тэхнапрынт, 2004.

Костомаров, В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над языковой прак-
тикой масс-медиа / В. Г. Костомаров. 3-е изд., испр. и доп. СПб. : Златоуст, 1999.

Мильчин, А. Э. Методика редактирования текста : учеб. для студентов вузов / 
А. Э. Мильчин. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Логос, 2011.

Накорякова, К. М. Литературное редактирование : Общая методика работы над 
текстом. Практикум : учеб. пособие / К. М. Накоряко ва. М. : Икар, 2004.

Редактирование отдельных видов литературы : учеб. для студентов вузов / 
В. И. Безъязычный [и др.] ; под ред. Н. М. Сикорского. М. : Книга, 1987.

Сметанина, С. И. Литературное редактирование для журналистов и специ-
алистов по связям с общественностью / С. И. Сметанина. СПб. : Изд-во Михай-
лова В. А., 2003.

Т э м а  9. меТодыка моўна-СТылёвага ана лізУ ТэкСТУ

Патрабаванні да моўна-стылёвай якасці тэксту. Рэдактарскі аналіз тэкс-
ту. Аналіз тэксту па моўных адзінках (слова, словазлучэнне, сказ, склада-
нае сін  таксічнае цэлае). Тыповыя моўна-стылёвыя памылкі, выкліканыя 
міжмоў най інтэрферэн цыяй. Тыповыя моўна-стылёвыя памылкі ў 
беларускім эфіры. Ты повыя моўна-стылёвыя памылкі ў беларускім дру-
ку. Методыка моўна-сты  лёвай праўкі тэксту. Умовы, якія забяспечваюць 
якасць моўнай праўкі. Абгрунтаванне моўнай праўкі. Аповед як найбольш 
пашыраны спосаб вык ла ду інфармацыі. Методыка рэдагавання тэкстаў-
аповедаў. Апісанне як від тэксту і спосаб яго пабудовы. Методыка рэда-
гавання тэкстаў-апісанняў. Раз ва жанне як спосаб выкладу інфармацыі. 
Методыка рэдагавання тэкстаў-раз ва жанняў. Выкарыстанне рэкамен-
дацый нарматыўнай сты  лістыкі. Інтэр сты лё вае таніраванне ў сучасным 
публіцыстычным маў лен ні. Інтэрстылёвыя ўкра піны і інтэрлексемы. 

Ключавыя тэрміны і паняцці: абгрунтаванне праўкі, аналіз тэксту, апісанне, 
аповед, інтэрлексемы, інтэрстылёвае таніраванне, інтэрстылёвыя ўкра піны, 
інтэрферэнцыя, методыка моўна-сты  лёвай праўкі тэксту, моўна-стылёвая па-
мылка, моўна-стылёвыя якасці тэксту, разважанне, рэдактарскі аналіз, тыповыя 
памылкі, якасць праўкі.

спіс літаратуры
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Васильев, А. Д. Слово в российском телеэфире: Очерки новейшего словоупо-

требления / А. Д. Васильев. М. : Флинта : Наука, 2000.
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Жаўняровіч, П. П. Асновы рэдагавання на беларускай мове : зб. трэніровач. 
практыкаванняў і практ. работ / П. П. Жаўняровіч. Мазыр : Белы вецер, 2005.

Зелянко, С. В. Інтэртэкст у публіцыстычным маўленні / С. В. Зелянко. Мінск : 
БДУ, 2012.

Іўчанкаў, В. І. Беларуская арфаграфія: апавяданні і гісторыі / В. І. Іўчанкаў. 
Мінск : Пачатк. шк., 2010.

Іўчанкаў, В. І. Дыскурс беларускіх СМІ. Арганізацыя публіцыстычнага тэксту / 
В. І. Іўчанкаў. Мінск : БДУ, 2003.

Карповіч, М. П. Рытарычны ідэал у журналістыцы: навукова-практычны по-
шук : арт., камент., інтэрв’ю / М. П. Карповіч. Мінск : Тэхнапрынт, 2004.

Козлова, М. М. Редактирование материалов массовой информации : учеб. 
пособие / М. М. Козлова. СПб. : ИВЭСЭП : О-во «Знание» Санкт-Петербурга и 
Ле нингр. обл., 2009.

Костомаров, В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над языковой прак-
тикой масс-медиа / В. Г. Костомаров. СПб. : Златоуст, 1999.

Накорякова, К. М. Литературное редактирование материалов массо вой ин-
формации : учеб. пособие для студентов вузов / К. М. Накорякова. М. : Изд-во 
МГУ, 1994.

Сметанина, С. И. Литературное редактирование для журналистов и специ-
алистов по связям с общественностью / С. И. Сметанина. СПб. : Изд-во Михай-
лова В. А., 2003.

Солганик, Г. Я. Выразительные ресурсы лексики публицистики / Г. Я. Солга-
ник // Поэтика публицистики : сб. науч. ст. / под ред. Г. Я. Солганика. М. : Изд-во 
МГУ, 1990. С. 10–20. 

Сцяцко, П. Культура мовы / П. Сцяцко. Мінск : Тэхналогія, 2002.
Цікоцкі, М. Я. Стылістыка тэксту : вучэб. дапам. для студэнтаў выш. навуч. 

устаноў філал. профілю / М. Я. Цікоцкі. Мінск : Беларус. навука, 2002.

Т э м а  10. прыёмы ліквідацыі раС   паўСюджаных  
моўных памы лак

Псіхалагічныя перадумовы рэдактарскай працы. Камунікатыўныя 
асаб лі васці працэсу рэдагавання. Схема работы рэдактара над тэкстам 
(усвя дом ленае знаёмства з тэкстам; пастаноўка задачы рэдагавання; 
стварэнне мадэлі паводзін; удасканаленне аўтарскага тэксту). Кантроль 
уласных дзеянняў рэ дактара. Актыўнасць успрымання тэксту. Прычыны 
адхілення ад моўнай нор мы ў аўтарскім тэксце (памылкі і рытарычныя 
фігуры). Прыёмы іх выяў лення і ліквідацыі. Сумесная работа аўтара і 
рэдактара. Творчы пачатак у рэдагаванні.

Ключавыя тэрміны і паняцці: адхіленне ад моў най нормы, актыўнасць успры-
мання тэксту, моўная варыятыўнасць, моў ная норма, псіхалагічныя перадумовы 
рэдактарскай працы, рытарычныя фігуры. 
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спіс літаратуры

Галь, Н. Слово живое и мертвое: от «Маленького принца» до «Корабля дура-
ков» / Н. Галь. 5-е изд., доп. М. : Междунар. отношения, 2001.

Голуб, И. Б. Конспект лекций по литературному редактированию / И. Б. Голуб. 
М. : Айрис-пресс, 2004.

Іўчанкаў, В. І. Дыскурс беларускіх СМІ. Арганізацыя публіцыстычнага тэксту / 
В. І. Іўчанкаў. Мінск : БДУ, 2003.

Карповіч, М. П. Рытарычны ідэал у журналістыцы: навукова-практычны по-
шук : арт., камент., інтэрв’ю / М. П. Карповіч. Мінск : Тэхнапрынт, 2004.

Мильчин, А. Э. Методика редактирования текста : учеб. для студентов вузов / 
А. Э. Мильчин. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Логос, 2011.

Накорякова, К. М. Литературное редактирование : Общая методика работы над 
текстом. Практикум : учеб. пособие / К. М. Накоряко ва. М. : Икар, 2004.

Солганик, Г. Я. Стилистика текста : учеб. пособие / Г. Я. Солганик. М. : Флин-
та : Наука, 2005. 

Степанов, В. Г. Редакционная подготовка изданий переводной лите ра ту ры : 
конспект лекций / В. Г. Степанов. М. : Мир кни ги, 1997.

Стилистика и литературное редактирование : учеб. для вузов / В. И. Максимов 
[и др.] ; под ред. В. И. Максимова. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Гардарики, 2007.

Чуковская, Л. К. В лаборатории редактора / Л. К. Чуковская. 2-е изд., испр. и 
доп. М. : Искусство, 1963.

Энциклопедия книжного дела / сост.: Ю. Ф. Майсурадзе [и др.]. М. : Юристъ, 1998.

Т э м а  11. Тыпы і віды выданняў У Тэ о   рыі  
і пракТыцы рэдагавання

Значэнне тыпалогіі выданняў у рэдакцыйна-выдавецкай практы цы. 
Канцэпцыя выдання як сукупнасць узаемазвязаных і ўзаемаабумоў ле  ных 
прыкмет, якія вызначаюць яго спецыфіку. Функцыянальнае і мэтавае 
пры зна чэн не выдання як тыпалагічныя яго прыкметы. Чытацкі адрас 
як тыпа ла гіч ная ха рак тарыстыка выдання. Характар публікуемай інфар-
ма цыі і яго адпа вед насць тыпу выдання. Віды выданняў у залежнасці 
ад зместу публікуемай інфар мацыі: масава-палітычныя, афіцыйныя, 
навуковыя, на вукова-папуляр ныя, вы т ворча-практычныя, вучэб-
ныя, даведачныя, інфар ма цыйныя, рэклам ныя, выданні для адпачын-
ку, літаратурна-мастацкія. Вылучэнне відаў выдан няў у залежнасці ад 
характару інфармацыі: манаграфія, зборнік, дапаможнік, практычны 
дапаможнік, падручнік, наглядны дапаможнік, метадычны дапа мож нік, 
слоўнік, каталог, дакументальна-мастацкае выданне, альманах, анта ло гія 
і інш. Жанравыя асаблівасці розных відаў выданняў.

Ключавыя тэрміны і паняцці: від выдання, жанравыя асаблівасці выдання, 
кан   цэпцыя выдання, прызначэнне выдання, тыпалогія выданняў, функ цыі вы-
дання, чытацкі адрас. 
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спіс літаратуры

Глумаков, В. Н. Подготовка рукописи к изданию : словарь-справочник / 
В. Н. Глумаков, Е. Б. Егорова. М. : Вуз. учеб., 2009.

Мильчин, А. Э. Издательский словарь-справочник / А. Э. Мильчин. 3-е изд., 
испр. и доп. М. : ОЛМА-Пресс, 2006.

Редактирование отдельных видов литературы : учеб. для студентов вузов / 
В. И. Безъязычный [и др.] ; под ред. Н. М. Сикорского. М. : Книга, 1987.

Редакторская подготовка изданий : учебник / С. Г. Антонова [и др.] ; под ред. 
С. Г. Антоновой. М. : Логос, 2004.

Сикорский, Н. М. Теория и практика редактирования : учеб. для вузов по специаль-
ности «Журналистика» / Н. М. Сикорский. 2-е изд., испр. и доп. М. : Высш. шк., 1980.

Стилистика и литературное редактирование : учеб. для вузов / В. И. Максимов 
[и др.] ; под ред. В. И. Максимова. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Гардарики, 2007.

Энциклопедия книжного дела / сост.: Ю. Ф. Майсурадзе [и др.]. М. : Юристъ, 1998.

Т э м а  12. аСаблі ваС ці рэдакТарСкай пад рых Тоўкі  
розных відаў вы    дан няў

Наву ко выя выданні як аб’ект рэдактарскага ана лі зу. Навукова-папуляр-
ныя выдан ні ў методыцы рэ да  га ван ня. Праца рэдактара над да ве  дач нымі вы-
даннямі. Кла сіфікацыя вучэбных вы данняў і іх рэдактарс кая падрыхтоўка. 
Спе цыфіка працы рэдак та  ра над літаратурна-мас тац кімі выданнямі. 
Выданні для дзяцей як своеасаблівы аб’ект рэ дак  тар скага аналізу. Рэдагаван-
не рэк лам ных вы дан няў. Інфармацыйныя выданні ў методыцы рэдагавання.

Ключавыя тэрміны і паняцці: вучэбнае выданне, выданне для дзяцей, да-
ведачнае выданне, інфармацыйнае выданне, літаратурна-мастацкае выданне, 
навуковае выданне, навукова-папулярнае выданне, рэкламнае выданне.

спіс літаратуры

Козлова, М. М. Редакторская подготовка литературно-художествен ных изда-
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рование» / М. М. Козлова. Ульяновск : УлГТУ, 2006.

Петрова, Л. И. Редакторская подготовка газетно-журнальных изда ний : тексты 
лекций / Л. И. Петрова. Минск : Изд-во БГТУ, 2006.

Редактирование отдельных видов литературы : учеб. для студентов вузов / 
В. И. Безъязычный [и др.] ; под ред. Н. М. Сикорского. М. : Книга, 1987.

Редакторская подготовка изданий : учебник / С. Г. Антонова [и др.] ; под ред. 
С. Г. Антоновой. М. : Логос, 2004.

Руженцева, Н. Б. Стилистика и литературное редактирование рек лам ных и 
PR-текстов : учеб. пособие для студентов вузов / Н. Б. Руженцева. Екатеринбург : 
УрГПУ, 2010.
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Сметанина, С. И. Литературное редактирование для журналистов и специ-
алистов по связям с общественностью / С. И. Сметанина. СПб. : Изд-во Михай-
лова В. А., 2003.

Соловьев, В. И. Редакторская подготовка периодических изданий : учеб. посо-
бие / В. И. Соловьев, Н. З. Рябинина. М. : Мир книги, 1993.

Т э м а  13. Спецыфічныя паТраба ван  ні да наборУ  
і вёрС  Ткі ТэкСТавых вы да вецкіх арыгіналаў

Агульныя правілы набору тэкстаў. Правілы пераносу. Шрыфтавыя 
вы лучэнні. Набор загалоўкаў і тытульных элементаў. Набор ускладне-
ных і скла даных відаў тэксту. Патрабаванні да набору табліц і вывадаў. 
Асаблівасці набору формул. Набор сімвалаў, лічбаў, знакаў і скарачэнняў. 
Агульныя патрабаванні да вёрсткі. Вёрстка складаных выданняў. Вёрстка 
ў некалькі слупкоў. Асаблівасці вёрсткі з ілюстрацыямі. 

Ключавыя тэрміны і паняцці: вёрстка, вывад, ілюстрацыя, калонка, набор, 
набор знакаў, набор лічбаў, набор сімвалаў, набор скарачэнняў, набор формул, 
паласа набору, правілы пераносу, складанае выданне, слупок, табліца, шрыфт. 
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Д. О’Квин. М. : Вильямс, 2001.

Пикок, Д. Издательское дело: Книга – от замысла до упаковки : пер. с англ. / 
Д. Пикок. М. : ЭКОМ, 1998.

Рябинина, Н. З. Работа редактора над нетекстовыми элементами из да ния : 
конспект лекций / Н. З. Рябинина. М. : МГУП, 2006.

Свешникова, И. К. Технология редакционно-издательского дела : учеб. посо-
бие / И. К. Свешникова. М. : Мир книги, 1995.

Стандарты по издательскому делу / сост. : А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. М. : 
Юристъ, 1998.

Т э м а  14. праца рэдакТара з ілюС Т ра цый ным маТэрыялам  
У розных відах вы данняў

Ілюстрацыі і іх віды (мастацка-вобразныя і навукова-пазнавальныя). 
Групы навукова-пазнавальных ілюстрацый (умоўныя, прадметныя, 
умоўна-прадметныя). Асаблівасці выкарыстання навукова-пазнавальных 



ілюстрацый (малюнак, фатаграфія, чарцёж, схема, карта, план, графік, 
дыяграма). Споса бы падрыхтоўкі ілюстрацый. Сумесная праца рэдактара 
з асобамі, якія рых туюць ілюстрацыйны матэрыял выдання. Значэнне 
і сувязь ілюстрацый з тэк с там і паміж сабой. Функ цы янальнае прыз-
начэнне разнастайных відаў ілюст ра цый (інфар ма цыйная, эмацыйна-
псіхалагічная, эстэтычная, тлумачальная і інш.). Меха нізм ацэнкі 
ілюстрацый рэдактарам. Рэдагаванне сюжэтаў ілюс т ра цый. Рэ дак тарскі 
ана ліз і праўка подпісаў да ілюстрацый.

Ключавыя тэрміны і паняцці: віды ілюстрацый, ілюстрацыя, мастац-
ка-вобразныя ілюстрацыі, навукова-пазнавальныя ілюстрацыі, падрыхтоўка 
ілюстрацый, подпіс, прызначэнне ілюстрацыі, рэдактарская ацэнка ілюстрацый, 
сюжэт ілюстрацыі, функцыі ілюстрацый.
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ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ

ЗАДАННІ ДЛЯ ПРАКТЫЧНЫх ЗАНЯТКАў

Заданне № 1
У адпаведнасці з методыкай рэдагавання правядзіце азнаямляльнае чытанне 

дадзеных фрагментаў, вызначце стылістычныя недасканаласці і лексічныя хібы, 
сфармулюйце патрэбныя выпраўленні, унясіце неабходныя праўкі пры паглыбле-
ным чытанні, падчас кантрольнага чытання праверце, ці давялося вам удасканаліць 
аўтарскія тэксты. 

1. Што да асобнасцей Гродзеншчыны, то мне давялося пабачыць i па-
чуць вельмi цiкавы абраз у цэрквах: гэта агульныя спевы. Каля Белавежы, 
пад пушчай, у глухiх кутках, дагэтуль датрывалi агульныя спевы ў цэрквах, 
спяваюць у часе царкоўнай адправы ўсе: i кабеты, i мужчыны, i дзецi – i 
спяваюць старасвецкiя набожныя песнi, каторыя, пераходзячы з вуст да 
вуст (як мне тлумачыла адна бабулька: «Гэты песнi карта карце пераказ-
вала»), датрывалi да нашых дзён. Але цяпер касуюць ужо i тут агульныя 
спевы, як пакасавалi ўсюды па Беларусi. 

2. Наш беларускi народ раздзялiла вера хрысцiянская на каталiкоў i 
праваслаўных. На гэтых дзвюх дзялянках беларускага народа сотнi гадоў 
сеялi ўзаемную нянавiсць i сваркi памiж сынамi адной зямлi, аднаго на-
рода, падымалi брата на брата. I бывалi моманты ў нашай гiсторыi, калi 
кiпела заўзятая барацьба памiж тымi ж роднымi братамi… I кожны раз з 
гэткiх сварак нашых карысталi чужынцы.

3. Кожны народ гаворыць аб дабрэ i зле сваёй мовай, i гэта яго права, бо 
мова – гэта плод геаграфiчных i гiстарычных варункаў народа, яго звычаяў i 
абычаяў. I болей: мова кожнага асобнага народа – гэта сума перажыванняў, 
сума душ яго жывых i даўно адышоўшых у вечнасць пакаленняў.

4. У нашай беларускай мове, як, можа, нiдзе нi ў якой iншай, багата 
слоў такiх, каторыя па тысячы i болей гадоў пратрывалi i дажылi да нашых 
часоў. Толькi ж словы гэты хоць дажылi, але праз доўгiя сталеццi сталiся 
незразумелымi нам: слова асталася, але тыя, каторыя гаварылi i разумелi, 
сышлi пад зямельку, i слова сталася для нас нямым. Каб уразумець змест 
слова, трэба многа з усiх канцоў Беларусi сабраць аб iм вестак. Не адно 
з такiх слоў прыкрывае сабой цэлы свет пра цiкавых паняццяў. Ажывiць 
гэтыя словы i зразумець iх значэнне яшчэ можна, абы толькi кожны з 
вас патрудзiўся дзеля добрай справы i ўсё, што можа даведацца аб гэта ад 
старых людзей, пастараўся запiсаць.
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5. Утварэнне трывалай дзяржавы i яе разрост варункуецца iншымi 
прычынамi: для ўтварэння дзяржавы народу трэба мець пачуццё свайго 
гiстарычнага пасланнiцтва, будзь то ў постацi пашырэння якога вера-
вызнання, якой агульналюдскай цi нацыянальнай iдэi, будзь то ў форме 
вялiкага высiлку ў змаганнi 388 Вацлаў Ластоўскi з стыхiйнымi пагрозамi 
або абароны людскiх грамад перад вялiкiмi небяспекамi. Маленькая 
дзяржаўная адзiнка вырастае ў аграмадную i сiльную дзяржаву, калi ў яе 
маецца вылучна ёй прыналежная гiстарычная мiсiя, якую яна выконуе 
ў часе. Выканаўшы сваю гiстарычную мiсiю, дзяржава, калi не стаўляе 
сабе iншай гiстарычнай мiсii, пачынае памалу занепадаць i зыходзiць з 
гiстарычнай арэны.

6. Любить значит делать доброе. Так мы все понимаем и не можем 
иначе понимать любовь. И любовь не только слово, но это – дела, кото-
рые мы делаем для блага других. Если же человек решает, что ему лучше 
воздержаться от требований настоящей самой малой любви, во имя дру-
гой, буду щей, большей любви, то он обманывает или себя или других, и 
никого не любит, кроме себя одного. Любви в будущем не бывает; любовь 
бывает только в настоя щем. Если человек не делает дела любви в насто-
ящем, в нем нет любви.

7. Когда человек умен, он не знает, что он умен, ему кажется так 
естественно, что он понимает то, что понимает, что он не может припи-
сывать этому значения. Притом же ему так многое еще непонятно. То же, 
если человек истинно добр: он не чувствует своей доброты, потому что 
он знает, насколько доброта его могла бы быть больше. И потому всякий 
умный и добрый человек всегда бывает смиренен.

8. И дети, и люди любят верить, что то, что им выгодно и приятно, и 
есть истина. Но чем дольше живут люди, чем больше уясняется их разум, 
тем все больше освобождаются люди от учений, скрывающих истину. 
И потому всякому человеку нужнее всего проверять принятые на веру 
положения и усилиями своего разума и всем тем, что сделали прежде 
жившие мудрые люди для освобождения себя от ложных учений.

9. Наша жызнь бывает хороша или дурна от того, каковы наши мыс-
ли. И мыслями можно управлять. И потому для того, чтобы жить хорошо, 
для души, человеку надо работать над мыслями, не поддаваться дурным 
мыслям. 

10. Слово – дело великое. Великое потому, что словом можно соеди-
нить людей, словом можно и разъединить их, словом служить любви, 
словом же можно служить вражде и ненависти. Берегись от такого слова, 
которое разъединяет людей.
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Заданне № 2
Пры дапамозе знакаў карэктарскай праўкі выпраўце памылкі ў наступных тэкстах.

1. Няхай вялікая адказнасць вас не палохае, бо з’явіцца цудоўная 
магчымасць прадземанстраваць свае талянты. Шматлікія справы будуць 
атрымлівацца па інертцыі, так што мае сэнс брацца за ўсё, да чаго зможаце 
дацягнуцца. Кіраўніцтва можа запатрабаваць падрабязную справаздачу 
пра выкананую працу. Сваякі і сябры папросяць дапамогі. Паспрабуйце 
паўдзельнічаць у іх праблемах, але не ўзвальвайце на сабе ўвесь цяжар 
адказнасці. У субботу не раздражняйцеся – гэта не пойдзе на карысць, 
не ў асабовых кантактах, не ў прафесійнай сферы.

2. Першы нумар газеты выйшаў 27 лiпеня (9 аўгуста) 1917 у Мiнску 
на рускай мове. З 1925 газета друкуецца на беларускай i рускай мове, са 
жнiўня 1927 – на беларускай. С пачатку выдавалася, як орган Мiнскага 
камiтэта РСДРП(б). Арганiзатары i першыя радактары В. Г. Кнорын, 
К. I. Ландар, А. Ф. Мяснiкоў, В. В. Фамiн, М. В. Фрунзе. Двойчы закры-
валася Часовым урадам, але выходзiла пад другімі назвамi. З 1(14).11.1917 
выдаецца пад першапачатковай назвай «Звезда». Спачатку рэзка 
крыцікавала пазiцыi Часовага ўрада, прапагандавала праграму РСДРП(б), 
змяшчала матэрыялы бальшавiсцкiх з’ездаў.

3. Радакцыя прымае да размяшчэння толькі цалкам гатовыя банеры, 
якія адпавядаюць тэхнічным патрабаванням партала «Звязда». Радакцыя 
пакідае за сабой права адказваць у размяшчэнні на партале рэкламных 
матэрыялаў. Гатовыя рэкламныя матэрыялы прымаюцца не менш чым за 
3 працоўныя дні да выхаду. У тэксты могуць быць унесены рэдактарскія 
праўкі. Заказчыкам, якія размяшчаюць рэкламу напрацягу тыдня (7 су-
так) даецца зніжка 5%, а на працягу месяца — 10%. Для рэкламных 
агентстваў прадугледжваецца зніжка 10% або ў адпаведнасці з дагаворам. 
Мінямальны срок размяшчэння банера — 5 сутак.

4. У 2016 гаду лепш за іншыя будуць развівацца агуркі і тыква, капуста 
і салата. Добра ўродзіць вішня, а груша – мала. Нядрэнны ўражай карма-
вых траў, а ў лясу – грыбоў. Для сяляніна год рыхтуе дзьве навалы: гніль і 
чарвякоў, а значыць, псуецца сена і нарыхтаваная прадукцыя. Часта бывае 
таксама вялікі прыплод гусеніц і мышэй. Для рыбаловаў гэта ўдалы год; у 
вадаёмах шмат рыбы. Кветкаводаў пацешаць нарцысы і півоні. 2016 год 
Месяца спрыяльны для гадоўлі свіней і кролікаў.

5. Калі ў мяне не было кошкі, мне вельмі хацелася яе знайсці. Аднаж-
ды, так і здарылася: на вуліцы яна выйшла мне на сустрач і папрасілася 
на рукі. Гэта быў знак лёса для нас абедзьвюх. Мы разам перыжылі ка-
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тэгарычнае «толькі праз мой труп»! Маці саступіла мне па невядомай да  
гэтуль прычыне. Хутчэй за ўсё, адчула, што дзіця настроена рашуча і гато-
ва сысці з дому разам з маленькай чорна-белай мурлыкай, якая атрымала 
жаночае імя Эла. З таго далёкага дзіцячага часу і пачаў набывацца мой 
досвед «кошказнаўцы», або фелінолага-аматара.

6. Асобасна можна вылучыць тых, хто сябе ў напарнікі па жыцці вы-
бярае экзатычных істот: алягатараў, кролікаў, прусакоў... Магчыма, тыя ж 
жывёлкі жывуць у іх галаве, а магчыма, гэтыя людзі проста вельмі хочуць 
вылучыцца сярод натоўпу нас кашатнікаў і сабачнікаў. Але нас усіх у адзін 
момант аб’ядноўвае ветэрынарная лякарня, куды любы адказны за сваю 
жывёлу абавязкова прыводзіць яе некалькі разоў у годзе. Напрыклад, 
каб прышчэпкі зрабіць. Не абыходзіцца і без хвароб. Бываюць выпадкі і 
экстраардынарныя.

7. Калі са мной раяцца, якой пароды кошачку лепш узяць, пытаю-
ся, а для якой мэты вы берэце? Калі займацца разведзеннем каштоўнай 
пароды – значыць, тую, якая прынясе ўрэшце больш грошай. Калі для 
таго, каб мець радам сапраўднага і надзейнага сябра, то зусім неабавяз-
кова ведаць родзічаў ката, якога, хутчэй за ўсё, вы пазбавіце магчымасці 
мець продкаў. Тут лепш даверыцца голасу свайго сэрдца, а не розума, і 
ўзяць у дом таго, каму вы больш за ўсё патрэбны. Узаемнасцю ён адкажа 
абавязкова.

8. Тэмпы змяньшэння насельніцтва летась скараціліся больш чым 
у два разы. Важнымі тэндэнцэямі году сталі рост колькасці народжаных 
(узровень нараджальнасці аказаўся самым высокім за апошнія 20 гадоў!) 
і некаторае зніжэнне ўзроўню смяротнасці. Аднак, супакойвацца рана. 
Пад такім лейтматывам прайшло засяданне калегіі Міністэрства працы 
і сацыяльнай абароны, на якім разглядаўся ход выканання ў 2012 гаду 
нацыянальнай праграмы дэмаграфічнай небяспекі Рэспублікі Беларусь 
на 2011-2015 гады.

9. Пра неабходнасць прадастаўлення педагогам сацыяльнага паке-
ту, без якога вельмі праблемна разлічваць і на прыцягненне ў школы 
педагогаў-мужчын і на прыцягненне ў педагагічныя вузы добра падрых-
таваных выпускнікоў, апошнім часам гаварылася даволі шмат. На сумест-
най каллегіі Міністэрства адукацыі і Беларускага прафсаюза работнікаў 
адукацыі і навукі старшыня цэнтральнага камітэта Аляксандр Бойка 
паведаміў, што профсаюз ужо накіраваў у Міністэрства адукацыі свае 
прапановы па напаўненні сацыяльнага пакета. 

10. На прыканцы мінулага году ў Камітэце дзяржаўнага кантролю 
праводзілася «прамая лінія», пад час якой вывучалася сетуацыя з ша-
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стым школьным днём. Прыкладна ў палове зваротаў былі жалабы на 
адміністрацыі ўстаноў адукацыі і просьбы растлумачыць правамочнасць 
іх дзеянняў. Частка зваротаў, непасрэдна, датычылася правядзення 
мерапрыемстваў у шасты школьны дзень. Некаторыя бацькі, гатовыя 
аказваць садзейнічанне ў арганізацыі сумеснай работы па арганізацыі 
выхаднога дня, паведамлялі, што не могуць у субботу трапіць на прыём 
да намесніка дырэктара школы па выхавальнай рабоце.

11. Запоўніце табліцу.

Знакі карэктарскай праўкі Выявы знакаў Прыклад прымянення

Знакі ўстаўкі

Знакі выкідкі

Знакі перастаноўкі

Знакі пасоўвання 
элементаў набору

Знакі абзацных водступаў і 
выключкі

Знакі ўвядзення і змя нення 
прабелаў

Знакі шрыфтавых 
вылучэнняў і змяненняў

Знак адмены зробленай 
праўкі

Заданне № 3
Правядзіце рэдактарскі аналіз кампазіцыі верша (паэмы), празаічнага мастацкага 

і публіцыстычнага тэкстаў, прадстаўленых у сецевых выданнях і на парталах друка-
ваных СМІ ў інтэрнэце. 

Бярозка [Электронны рэсурс] : часоп. для 
падлеткаў. Рэжым доступу: http://zviazda.by/be/
edition/byarozka. Дата доступу: 25.08.2016.
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Звязда [Электронны рэсурс] : штодзён. грамад.-
паліт. газ. Рэжым доступу: http://zviazda.by. Дата досту-
пу: 25.08.2016.

Літаратура і мастацтва [Электронны рэсурс] : 
штотыдн. літ. газ. Рэжым доступу: http://zviazda.
by/be/edition/litaratura-i-mastactva. Дата доступу: 
25.08.2016.

Маладосць [Электронны рэсурс] : літ.-маст. і 
грамад.-паліт. часоп. Рэжым доступу: http://zviazda.
by/be/edition/maladosc. Дата доступу: 25.08.2016.

Нёман [Электронны рэсурс] : лит.-худож. 
и обществ.-публицист. журн. Рэжым доступу: 
http://zviazda.by/be/edition/nyoman. Дата доступу: 
25.08.2016.

Полымя [Электронны рэсурс] : літ.-маст. і 
грамад.-паліт. часоп. Рэжым доступу: http://zviazda.
by/be/edition/polymya. Дата доступу: 25.08.2016.
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Проза.ру [Электронны рэсурс] : рос. лит. портал. 
Рэжым доступу: http://www.proza.ru/. Дата доступу: 
25.08.2016.

СБ. Беларусь сегодня [Электронны рэсурс] : об-
ществ.-полит. газ. Рэжым доступу: http://www.sb.by/. 
Дата доступу: 25.08.2016.

Стихи.ру [Электронны рэсурс] : рос. лит. портал. 
Рэжым доступу: https://www.stihi.ru/. Дата доступу: 
25.08.2016.

Заданне № 4
Знайдзіце і выпраўце ў прыведзеных тэкставых фрагментах лагічныя памылкі. 

Абгрунтуйце праўку. Растлумачце, які закон логікі парушаны. 

1. Сродкі Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва суправаджаюць 
ча ла века, пачынаючы яшчэ да яго нараджэння.

2. Заўсёды побач і любімая дачка Ларыса, якая, хоць і жыве ў Мінску, 
аднак часты госць у Валожыне.

3. Нашы продкі дадавалі ў стравы з мяса і дзічыны соль.
4. Адзін толькі выгляд дзяцей, якія спяшаюцца ў школу, надае гораду 

свя точнасць і ўздымае настрой.
5. Але і фашысты не пакідалі спроб спыніць рух па Дарозе жыцця. 
6. Мінчан прымушаюць фарбаваць вокны ў белы колер. Яны вельмі 

абураюцца і пачалі ўжо скардзіцца.
7. Уласнікі аварыйнай шахты паскардзіліся на паклёп у СМІ.
8. Да канца 2018 года беларусы будуць аплачваць 100 % камуналкі.
9. У матэрыяле распавядаецца гісторыя дзяўчыны Насты, якую 

дзіцёнкам спакушаў сужыцель маці.
10. Берлінская газета «Humboldt» не мае такой рубрыкі, як «БДУ і СМІ 

Беларусі», не публікуе яна і абвесткі пра вызваленне вакантных пасад для 
выкладчыкаў.
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11. К факторам передачи возбудителя болезни относят инфицирован-
ные экскременты, фекалии от больных животных и зараженных диких 
кабанов.

12. «Введение запрета привело к снижению числа торгующих данными 
видами товаров в пять раз», – подчеркнул Шумченко. «А в итоге проиграл 
потребитель, так как  увеличились конкуренция и цены», – добавил он. 

13. Невероятные истории рассказывают о Черном озере, что в Крас-
ноярском крае. Летом 1995 года там погибли три человека – Николай 
Колосов и Дмитрий Золотаревский. На их лицах застыло выражение не-
земного блаженства. Местные жители списали происшествие на проделки 
русалок.

14. В Слониме молния убила пенсионерку по дороге в магазин.
15. В 2013 году качество подготовки и участия в областных олимпи а-

дах составило 20 %.
16. Предъявлено окончательное обвинение водителю, сбившему пе-

шехода на скорости более 100 км/ч. 
17. Университетские газеты — важнейшее средство не толь ко сплоче-

ния коллектива, но и важнейшее средство создания «команды», сплочен-
ной вокруг общей идеи, цели.

18. При полной потере памяти последнее, что человек может вспом-
нить, – это ругательства на родном языке. По ним врачи определяют хотя 
бы национальность пациента.

19. На заседании научного совета присутствовали профессора и пре-
подаватели университета.

20. Благодаря урагану пострадало 10 населенных пунктов и множество 
людей осталось без крова над головой.

Заданне № 5
Згодна з прыведзенымі апісаннямі складзіце поўныя бібліяграфічныя запісы на-

ступных крыніц. 

Выкарыстоўвайце рэкамендацыі: Образцы 
оформления библиографического описания в 
списке источников, приводимых в диссертации и 
автореферате [Электронны рэсурс] : приказ Высш. 
аттестац. комис. Респ. Беларусь, 25 июня 2014 г., 
№ 159 // Высшая аттестационная комиссия Ре-
спублики Беларусь. Рэжым доступу: http://www.
vak.org.by/index.php?go=Pages&in=view&id=272. 

Дата доступу: 31.08.2016.
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1. Манаграфія доктара філалагічных навук прафесара Віктара Іванавіча 
Іўчанкава «Дыскурс беларускіх СМІ. Арганізацыя публіцыстычнага 
маўлення» (257 старонак), якая выйшла ў Мінску ў 2003 годзе ў выда-
вецтве Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

2. Дапаможнік па лінгвакультуралогіі «Святло слова» (144 старонкі) 
аўтарскага калектыву ў складзе Ганны Іванаўны Басавай, Віктара Іванавіча 
Іўчанкава, Людмілы Дзмітрыеўны Сіньковай, які выйшаў у 2002 годзе ў 
мінскім выдавецтве «Адукацыя і выхаванне».

3. Даведачнае выданне «Слоўнік беларускай мовы» (916 старонак), 
падрыхтаванае ў Інстытуце мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Ку-
палы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, якое выйшла ў 2012 годзе 
ў Мінску ў выдавецтве «Беларуская навука» пад навуковай рэдакцыяй 
члена-карэспандэнта Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, докта-
ра філалагічных навук, прафесара Аляксандра Аляксандравіча Лука-
шанца і доктара філалагічных навук дацэнта Валянціны Паўлаўны Ру-
сак, складальнікамі якога выступілі Надзея Паўлаўна Еўсіевіч, Ірына 
Уладзіміраўна Кандраценя, Ала Анатольеўна Кірдун і іншыя асобы.

4. Энцыклапедычны артыкул «Царкоўнаславянская мова» члена-карэ-
спандэнта Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктара філалагічных 
навук, прафесара Аляксандра Мікалаевіча Булыкі, апублікаваны на ста-
ронцы 86 у 17-м томе васямнаццацітомнага выдання «Беларуская энцы-
клапедыя» ў мінскім выдавецтве «Беларуская энцыклапедыя» ў 2003 годзе. 
Першы артыкул тома – «Хвінявічы», апошні – «Шчытні». Узначальваў 
рэдкалегію Генадзь Пятровіч Пашкоў.

5. Навуковы артыкул Альбіны Рышардаўны Хромчанка «Сінтаксічныя 
канструкцыі тыпу паехаць на Польш у беларускіх гаворках», надрукаваны ў 
2002 годзе ў кастрычніцкім нумары часопіса «Роднае слова» на старонках 
35 і 36.

6. Даклад Пятра Пятровіча Жаўняровіча «Вобраз Янкі Купалы ў 
публіцыстыцы Уладзіміра Караткевіча», апублікаваны на старонках 62–65 
зборніка матэрыялаў VIII Міжнародных Купалаўскіх чытанняў «Мастацкі 
свет Янкі Купалы: класічна-анталагічнае і непаўторна-індывідуальнае», 
што праходзілі ў Мінску 26–27 чэрвеня 2007 года. Зборнік выдаваўся 
ў 2009 годзе ІВЦ Мінфіна. Рэдкалегію зборніка ўзначальваў доктар 
філалагічных навук прафесар Вячаслаў Пятровіч Рагойша. 

7. Аўтарэферат дысертацыі Дзесюкевіч Вольгі Іванаўны «Концепт 
“профессор” в русской и белорусской литературе ХХ века» на атры-
манне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук па спецыяльнас-
цях 10.02.02, 10.02.01, які быў надрукаваны ў Беларускім дзяржаўным 
універсітэце ў 2002 годзе. Колькасць старонак – 19.
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8. Тэзісы даклада Сяргея Віктаравіча Зелянко на тэму «Реализация 
прагматической функции интертекстуальных единиц в медиатексте», які 
быў прачытаны на 51-й Міжнароднай канферэнцыі «СМИ в современном 
мире. Петербургские чтения», якая праходзіла ў Санкт-Пецярбургскім 
дзяржаўным універсітэце 19–20 красавіка 2012 года. Рэдкалегію зборніка 
ўзначальваў доктар палітычных навук прафесар Сяргей Рыгоравіч Кар-
каносенка. Тэзісы апублікаваны на сайце http://jf.spbu.ru/upload/files/
file_1330429973_9212.doc. 

9. Чацвёрты том дваццаціпяцітомнага поўнага збору твораў Уладзіміра 
Сямёнавіча Караткевіча, тэксты і каментары да якога падрыхтавалі Ана-
толь Верабей і Пятро Жаўняровіч. Рэдактар тома – Віктар Іўчанкаў. Кніга 
выйшла ў мінскім выдавецтве «Мастацкая літаратура» ў 2013 годзе. Коль-
касць старонак – 861.

10. Артыкул доктара філалагічных навук прафесара Віктара Іванавіча 
Іўчанкава «Правапіс літар а, о, э ў складаных словах: урокі беларускага 
правапісу», надрукаваны ў 2009 годзе на чацвёртай старонцы 131-га ну-
мара «Настаўніцкай газеты». 

Заданне № 6
Знайдзіце і выпраўце ў прыведзеных тэкставых фрагментах фактычныя 

памылкі. Абгрунтуйце праўку. Адзначце, якія крыніцы інфармацыі спатрэбіліся для 
ўдакладнення прыведзеных фактаў.

1. У паэме «Новая зямля» ў далёкім 1924 годзе Янка Купала пісаў: 
«Мой родны кут, як ты мне мілы. Забыць цябе не маю сіл я...».

2. У будынку пасольства адбыўся ўрачысты вечар, прысвечаны 
Міжнароднаму дню памяці ахвяраў Халакосту ў Мінску.

3. Скончыўшы інстытут, Валянціна Уладзіміраўна стала настаўніцай 
матэматыкі. У 1974 г. У. В. Нікалаева прыйшла працаваць на кафедру 
методыкі выкладання матэматыкі Магілёўскага дзяржаўнага педагагічнага 
інстытута. Вынікам даследаванняў навукоўкі стала кандыдацкая дысерта-
цыя, якую Валянціна Уладзіміраўна паспяхова абараніла ў 1896 г. 

4. Сярод звяроў, занесеных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь, 
можна знайсці вялікую белую чаплю і чорнага бусла. 

5. Каманда Беларусі ўдзельнічала ў Еўрапейскай матэматычнай 
алімпіядзе ўпершыню. Усяго ў алімпіядзе прынялі ўдзел зборныя з 351 
краіны свету.

6. Афіцыйнае адкрыццё БГУ адбылося 30.11.1921. Першым рэктарам 
стаў выдатны гісторык-славіст І. У. Пічэта. 

7. Ля Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь стаіць помнік 
Францыску Скарыну, асветніку і пісьменніку XV стагоддзя.
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8. Вялікі памер адзення проста абавязвае акцэнтаваць увагу на лініі 
таліі. Гэта дазваляе зрабіць сілуэт збалансаваным, нават у тым выпадку, 
калі сама талія далёкая ад запаветных 60 мм.

9. На старонках сучасных газет і часопісаў вельмі часта можна знайсці 
фразеалагічныя адзінкі, часцей за ўсё – гэта прыказкі і прымаўкі, афа-
рызмы, цытаты.

10. У Брэсце на цэнтральным рынку прыкрылі пункт рэалізацыі насваю.
11. Около 20 участников мемориальной акции возложили к памятному 

знаку мученикам Беларуси свечи и цветы.
12. Актер Прохор Дубравин, играющий Белова в сериале, ранее был 

известен под именем Виталий Емашов. По какой причине актер офици-
ально сменил фамилию и отчество, до сих пор неизвестно.

13. Пятидесятница, или День Святой Троицы, – один из значимых 
хрис ти анских праздников.

14. Великая Отечественная война – это небывалая в истории по своим 
мас штабам и ожесточенности битва советского народа против немецко-
фа ши с тских захватчиков.

15. Воспламенялся вытекавший из пробоин водород, и выражение 
«небо в огне» становилось отнюдь не метафорой.

16. В Африке много животных-рекордсменов, например страусы и 
жирафы. Никто в птичьем мире не бегает так быстро, как бескрылый 
страус. Ни одно живое существо не вырастает выше жирафа.

17. Жванецкий впервые встретился со своей внебрачной дочерью спу-
стя сорок лет.

18. На Гомельщине цыганки украли деньги мамы и ее малыша-инвалида.
19. Нобелевский лауреат Алексеевич сожалеет о наступлении эпохи 

варварства.
20. Продолжается суд по делу о гибели 8-месячной малышки. «Она 

избивала хаски каблуками в 10–12 см».

Заданне № 7
Кваліфікуйце і растлумачце распаўсюджаныя лексічныя памылкі ў наступных 

сказах. Выпраўце іх.

1. Для моладзі на Дзень моладзі быў арганізаваны кірмаш вакансій. 
2. Гэтыя і іншыя актуальныя на сённяшні дзень для раёна пытанні 

сталі эпіцэнтрам абмеркавання.
3. Калі верыць аўтару званка з вуліцы Камсамольскай, злачынства 

дзей с ніў непаўналетні С.
4. Для аптымізацыі сеткі ўстаноў адукацыі плануецца закрыццё 17 

ус та  ноў адукацыі.
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5. «Праўду-матку» на працягу некалькіх гадоў шукаюць блізкія сусе-
дзі.

6. Мой курсач самы лепшы, кахаю яго.
7. Дзве маладыя дзяўчыны выступілі са сваімі ўласнымі дакладамі па 

праблемах педагогікі на навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 
навуковаму асэнсаванню педагагічных пытанняў.

8. У дваццацігадовага юнака нават знайшлі некаторыя прапаўшыя ў 
настаўніцы рэчы.

9. Галоўны інжынер паспрачаўся наконт праекта ўзвядзення аб’яздной 
дарогі з прарабам і будаўнікамі. 

10. 20 % смокінгаў бяруць напракат у маі месяцы.
11. Основным резервуаром и переносчиком чумы свиней яв  ляются 

ди кие кабаны.
12. В этом году более 21 млрд рублей направлено на выплату разных 

ви    дов государственной поддержки.
13. Размер дополнительной профессиональной пенсии определяется 

ис хо дя из суммы пенсионных сбережений на профессиональной части 
лицевого счета застрахованного лица.

14. Органы Фонда бесплатно обеспечивают субъекты хозяйствования 
про  граммным обеспечением.

15. Клецк на целый день станет местом дислокации байкеров.
16. В Минске могут появиться детсады для пожилых людей.
17. Десятки лет миновало с роковых сороковых.
18. Красная армия от отступления перешла к нападению.
19. При рассмотрении жалоб не принимаются действенные меры, 

способствующие разрешению обращений граждан, не уделяется долж-
ного внимания объективному рассмотрению, контролю по исполнению 
и результативности принятых решений.

20. Благодаря координирующей роли руководителей, ежегодно име-
ются результаты, но наряду с проблемными моментами, затронутыми в 
основном докладе, были отмечены положительные, наиболее результа-
тивные, виды деятельности, которые должны и в дальнейшем прогрес-
сивно развиваться и приносить весомые плоды.

Заданне № 8

Кваліфікуйце і растлумачце распаўсюджаныя граматычныя памылкі ў наступных 
сказах. Выпраўце іх.

1. Цень ад хлява раптам стала сонца засланяць, што перашкаджала 
глядзець на зіхатлівую медаль.
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2. Кампазітар напісаў больш ста пяцідзесяці песень. За сваі творы ён 
ўганараваны самай найвысокай узнагароды.

3. Акрамя таго, у скарбонке БДУ ў гэтым годзе 7 залатых, 8 сярэбра-
ных медалей і тры дыпломы конкурсу «Самы найлепшы інавацыйны 
праект».

4. Беларуская моладзь імкнуцца да паступлення ў ВНУ.
5. Дзвер нашай школы заўсёды была адчынена для выпуснікоў.
6. Пятро Пятровіч прачытаў два любімых вершы Уладзіміра 

Караткевіча.
7. Дзеці пайшлі ў лес за ягадамі і збіралі маліну, чарніку, брусніку, 

ажыну.
8. Загадчык кафедрай выступіў на пленарным пасяджэнні канфе-

рэнцыі.
9. Чытая ліст бацькі, Кацярына забылася яго падзякаваць.

10. Андрэй мог абвінавачваць выключна самога сабе, паколькі менавіта 
ён пакрыўдзіў абеіх жанчын.

11. Запрещается производить самовольное подключение на линии 
электропередачи.

12. Сбор и обработка форм государственных статистических наблюде-
ний в электронном виде, организованные отделом статистики Любанско-
го района в I полугодии 2013 года показал, что респонденты значительно 
экономят время при сдаче их.

13. Потерпевшие сами не обеспечили должным образом сохранность 
принадлежащего имущества.

14. Навесы построены для хранения небольшого количества местных 
видов топлива, в связи с чем оно хранилось без укрытия, что приводит к 
увеличению их влажности за счет намокания от дождя и снега, и в итоге – 
к росту первичной энергии топлива на испарение влаги.

15. В конце мая 1642 году Богуслав Радзивилл отличился в битве под 
Гелдрией.

16. Эти критерии положены в основу исследовательской деятельности 
школьников в клецкой СШ № 3 и СШ № 1.

17. За последние 10 лет 8 учреждений образования не обеспечивают 
целевую подготовку выпускников.

18. Одной из первопричин утечки кадров Анатолий Климович видит 
в проблеме обеспечения специалистов жильем.

19. Банк данных о высокомотивированных к учебной деятельности 
ребят насчитывает 728 школьников.

20. Описанный метод оказался более лучше применяемого.
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Заданне № 9
Кваліфікуйце і растлумачце стылістычныя хібы ў наступных тэкставых фрагмен-

тах. Выпраўце іх.

1. Я, дарэчы, быў некалі на стажыроўцы ў Лондане, жыў у цэнтры 
горада. І звярнуў увагу на тое, што ў рэстаране гатэля нас абслугоўвалі 
самыя звычайныя жанчыны-негрыцянкі, пра знешнасць якіх можна было 
б пажартаваць накшталт «маё стройнае цела знесла бурнае пячэнне». 
Злавіў сябе на думцы, што ў нас у такім рэстаране афіцыянтамі абавязкова 
працавалі б даўганогія мадэлі.

2. Вось і адгрымела і ўжо амаль забылася сёлетняе «Еўрабачанне». 
Зноў пасля конкурсу загучала знаёмае: маўляў, не трэба так сур’ёзна 
ставіцца да гэтага песеннага форуму і насіцца з ім як з пісанай торбай. 
Згодны з гэтым меркаваннем. Як нехта заўважыў, згаданы конкурс (калі 
адкінуць палітычны складнік) – у пэўным сэнсе кагал фрыкаў. І вось тут 
мы маглі пра сябе заявіць! Голы выканаўца, вакол ваўкі... Шкада, але 
зноў жа прадказальна нічога не атрымалася. Зразумела, што выканаўцу «ў 
чым маці нарадзіла» на сцэну ніхто не выпусціў бы, гэта быў усяго толькі 
піяр-ход, да таго ж, на мой суб’ектыўны погляд, першапачаткова не зусім 
пераканаўча разыграны. («Пара падымаецца ў кватэру. Хлопец спрабуе 
адчыніць дзверы і ўсё ніяк не можа патрапіць ключом у замок. “Т-а-а-к, 
добры пачатак”, – паназіраўшы за патугамі, змрочна кажа дзяўчына».) 
Карацей, абышліся праекцыяй на экране. Ну, хаця б так...

3. Даследчыкі ўсіх краін пішуць, што сямейныя пары ўвогуле сталі 
менш цікавіцца выкананнем «тых самых» абавязкаў, – маўляў, гэта наступ-
ствы колішніх секс-рэвалюцый, што пракаціліся ў розныя часы па пла-
неце. Тое, што даступнае, стала менш жаданым, адпаведна, і цяга знікае. 
(«У сувязі з павышанай радыяцыяй і паніжанай патэнцыяй Міністэрства 
аховы здароўя звяртаецца да ўсіх жанчын краіны: просьба больш за тры 
хвіліны не “ламацца”».) А можа, справа яшчэ і ў сучасных тэхналогіях, 
якія замянілі многім рэальны свет? Ці мы перасталі быць рамантыкамі?

4. Калі прыгадаць даўнія фотаздымкі Ганны Семяновіч, асаблівай 
пышнасці на іх не заўважыш. («Размаўляюць два навукоўцы. “Калега, вам 
не здаецца, што гэта крывалінейная лінія імкнецца да прамой?” – “Згод-
ны, грудзей зусім няма”».) Як раптам у нейкі момант – о цуд! – яна (пыш-
насць) з’яўляецца. Такі па-спартыўнаму імклівы старт, аб «паходжанні» 
якога можна толькі здагадвацца, да цяперашняга «капіталу» артысткі і 
тэлевядучай. «Капіталу», які сёння і прыносіць Ганне дывідэнды ў вы-
глядзе папулярнасці (ну, і нешта яшчэ «капае»), бо ні новымі спартыўнымі 
дасягненнямі, ні нейкай выключнай акцёрскай ігрой яна, на жаль, 
пахваліцца не можа. Вось хіба толькі формамі... А яны ў стасунках паміж 
людзьмі могуць быць рознымі.
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5. Мой стрыечны брат вярнуўся з арміі з цвёрдым намерам «адцяг-
нуцца». Хлапчуковыя кампаніі, дыскатэкі, прыгоды... І праз паўгода... 
ажаніўся. Як той казаў, знайшоў тыя самыя прыгоды на адно месца, якое 
ніжэй спіны. («Ты як са сваёй жонкай пазнаёміўся? – Ды выпадкова ў 
кавярні сустрэліся вачыма. Яна ўсміхнулася і сказала: “Цяпер ты бу-
дзеш маім хлопцам!” – А ты што? – А я курыў шмат. Праз два кварталы 
выдыхнуўся, яна і дагнала...») Справа ў тым, што з-за гэтай паспешлівасці 
і з-за таго, што абранніца была крыху старэйшай за брата, у маладой сям’і 
па першым часе не ўсё гладка складвалася з бацькамі маладога, з якімі 
яны мусілі жыць пад адным дахам... А што да пошуку прыгод увогуле, дык 
гэтым часам грашаць нават добрапрыстойныя члены нашага грамадства. 
Памятаеце, як казала Людміла Пракоф’еўна Калугіна са «Службовага 
рамана»: «У мяне такая бездакорная рэпутацыя, што мяне ўжо даўно пара 
скампраметаваць»? У некага тое атрымліваецца ад выпадку да выпадку, у 
іншых – сістэмны падыход. («Выхадныя», – закрычаў мозг і панёс «пятую 
кропку» ў невядомым кірунку».)

6. Заходжу неяк у рэдакцыі ў нашу мужчынскую прыбіральню і бачу... на 
століку празрыстую вучнёўскую лінейку... Скажыце, вось што мог падумаць 
аўтар рубрыкі пра секс і ўсё, што вакол яго, убачыўшы гэты прадмет у такім 
месцы? Вось вы што падумалі зараз? Так, і я тады таксама падумаў... Забыўся 
нехта, вось што я падумаў... Можа, сантэхнік прыходзіў дыяметр фланца 
замяраць? Ці даўжыню якога патрубка? Ці як там у іх што называецца...

7. Кліп групы «Ленінград» на песню «Экспанат» за кароткі прамежак 
часу стаў хітом праглядаў у сеціве: яго паспелі «зацаніць» каля 30 мільёнаў 
карыстальнікаў (а можа, ужо і больш). Ён без перабольшвання стаў 
сапраўды народным, даўшы неабсяжную прастору для абмеркаванняў, 
жартаў, «падколак». Вы ж яго таксама бачылі? І, мабыць, не адзін раз? І да 
вас прычапілася гэтае «На лабутэнах і ў... штанах...» (назавём іх «вельмі 
моднымі»)? У чым той самы ашаламляльны поспех кліпа?

8. Мінулы раз мы гаварылі пра кліп на песню «Экспанат» гру-
пы «Ленінград». Памятаеце, пра лабутэны? Прабачце, звычайна не ў 
правілах аўтара вяртацца да ранейшай тэмы, але тут, пагадзіцеся, выпа-
дак асаблівы. Дарэчы, вас ужо «адпусціла»?.. («Вы чулі, што “АўтаВАЗ” 
заявіў аб выпуску новай мадэлі аўтамабіля – “Лады Лабутэн” з чырвоным 
днішчам?») Колькасць гледачоў кліпа ўжо даўно пераваліла за 50 мільёнаў, 
яго пераклалі на італьянскую мову, знялі некалькі пародый.

9. Дасталася не толькі самім фільмам – карыстальнікі сеціва ад душы 
прайшліся і па героях. Найбольш абрынуліся на Лукашына з «Іроніі лёсу». 
Маўляў, мамчын сынок, лузер, як кажуць цяпер, ды яшчэ і нападпітку 
ляціць немаведама куды, а ўжо там маральна няўстойлівая настаўніца 
ледзьве не адразу кідаецца яму на шыю. Дарэчы, па іроніі лёсу ўсе, каму 
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не лянота, накінуліся і на яшчэ аднаго героя акцёра Андрэя Мягкова — 
Навасельцава са «Службовага рамана».

10. ...Акадэмія кінематаграфічных навук і мастацтваў ЗША, якая 
з’яўляецца арганізатарам цырымоніі «Оскар», паабяцала падвоіць у сваіх 
шэрагах колькасць жанчын і прадстаўнікоў меншасцяў, якіх ніякая «Гарбатая 
гара» не выправіць... Дагэтуль журы абвінавачвалі ў расавай дыскрымінацыі, 
значыць, і гэты пункт абавязкова будзе ўлічаны. А ўзнагароды таксама бу-
дуць прысуджаць па разнарадцы, зыходзячы з прапорцыі акадэмікаў той 
ці іншай «фракцыі», каб «сваіх» не пакрыўдзіць? Сумна, спадарства, калі 
талент прывязваецца выключна да колеру скуры ці інтымных схільнасцяў...

11. Шоу Сафина может начинаться на корте и продолжаться где угодно. 
В четверг убитый поражением на «Кубке Кремля» Марат решил отыграть-
ся такими словами: «После случившегося пропадает желание играть в 
России, и в частности в Москве. Меня унижали, мне свистели и кричали, 
чтобы я не позорился. Дома играть тяжело, поэтому ждешь поддержки от 
зала. А после такой поддержки хотелось бросить все и уйти после первого 
сета. Будь моя воля, так бы и сделал, “поблагодарив” зрителей. В России 
почему-то есть две крайности: или хорошо, или плохо. Но так относиться 
к игроку нельзя, я ведь не “сливал” матч. Нельзя игроков мешать с грязью. 
Бегаешь тут, потеешь, а тебе говорят, что ты лох». В ответ на реплику из 
зала, что основная-то масса болела за Сафина, а в семье, как известно, 
не без урода, Марат не преминул заметить, что их (уродов) было много.

12. Размах преступной мысли поражает. В сети трудоустраивают за-
кладчиками. Объявление типа «ищу минера» не редкость. Выстроена 
своеобразная логистическая схема: как только закладчик раскладывает, 
к примеру, 50 доз, тут же отсылает адреса администратору. Тот видит, что 
деньги поступили на электронный кошелек владельца магазина, отправ-
ляет сообщения покупателям, указывая, что и где лежит.

13. Помимо личной мести, деньги стали еще одной побудительной 
причиной планируемого преступления. Киллер согласился взяться за 
предлагаемое дело, потребовав за услуги полторы тысячи долларов. Опе-
ративник отменно играл роль «мокрушника», готового за «тридцать сре-
бреников» выполнить любую грязную работу. Между тем Лабун решил 
повременить с убийством знакомого, пока разработает безопасную схему 
отъема чужих денег. В последующем разговоре с киллером Александр обе-
щал поставить на поток схему потрошения и других бизнесменов. У него, 
мол, есть на примете и некоторые высокопоставленные лица, которых 
«хорошие люди» хотят устранить.

14. Вопрос приведения учреждений образования в надлежащий вид 
находится в Минской области на особом контроле. Шутка ли – на про-
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ведение их капитального и текущего ремонтов из средств областного 
бюджета выделено столько много финансовых средств!

15. Как вы относитесь к бесплатному сыру? Я – очень осторожно. 
А потому, когда в один прекрасный вечер на мой мобильный телефон 
позвонила менеджер известной косметической компании и сообщила, 
что я стала счастливой обладательницей шикарного подарка, лишь рас-
смеялась. «Развести» меня сложно. Но в данной ситуации сработал чисто 
профессиональный интерес.

16. Объектами устремлений другой преступной группы были лица, за-
нимавшиеся хищением цветных металлов с территории Белорусского ме-
таллургического завода. Каждое преступление тщательно планировалось, 
территория, прилегающая к предприятию, патрулировалась, «несуны» 
выслеживались. Затем на них совершались разбойные нападения. От них 
требовалось внести часть полученной от реализации цветмета прибыли 
в «общак», либо забирался весь металл. На вооружении у преступников 
имелось холодное и огнестрельное оружие. К тем, кто сопротивлялся, 
применялись меры физического воздействия.

17. Недавно жертвой «Одноклассников» стал известный телеведущий 
Владимир Соловьев. «Узнаю от жены, что на сайте есть моя страничка и 
я там активно пишусь, переписываюсь... Смотрю – да, от моего имени. 
Мои фото, скачанные с моего официального сайта. Куча всяких идиот-
ских сообщений фиг знает от кого, вплоть до заметок от “тоскующих 
девочек”... И “я” вовсю с ними там общаюсь! Зашибись!»

18. Ну а на весьма популярных каналах ТВ вам предлагают угадать 
слово из произвольно расположенных букв, за что полагается некая, по-
рой весьма неплохая сумма. Буквы расположены так, что не угадать слово 
может только дебил. «Умные» граждане звонят по указанному номеру, где 
им вежливо сообщают, что надо подождать, – они ждут минуту, вторую, 
третью, радуясь, что сейчас, блеснув эрудицией, выиграют несколько 
тысяч. Потом звонок срывается – эрудит набирает номер вновь… А в 
это время на экране якобы дозвонившиеся «товарищи» дают идиотские 
ответы, убеждая догадливых, но доверчивых в своей правоте. В общем, 
так моя соседка-пенсионерка, в прошлом учитель литературы, влетела 
на 2,5 тысячи – счет за телефонный разговор. Ясно, что лохотрон, но по 
закону вроде все чисто – ведь никто не заставляет вас смотреть ТВ.

19. Итак, беру в руки «Каламбур» – «продвинутый журнал для приколь-
ных детей». (Кстати, второй детский журнал того же московского издатель-
ства «Один дома» – «прикольный журнал для продвинутых».) В словаре 
синонимов русского языка «двинуть» относится к просторечию и означает 
«кокнуть», «долбануть». Слова «прикольный» и вовсе нет ни в одном сло-
варе. Как и слова «продолбанутый» (простите, «продвинутый») – это сленг. 
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«Каламбур» – журнал юмористический. Юмора, безусловно, в нем хватает. 
Вот, например, конкурс надписей на двери детской комнаты. Среди призе-
ров – серьезные ответы, лишенные даже минимальных признаков каламбу-
ра: «Без противогаза не входить!», «Вход платный, выход тоже», «Родителям 
вход запрещен!»... Может, это и смешно, но что-то не то «капает на мозги»...

20. Как и вся братва, о буйных гулянках которой в ГУБОПиК есть не-
мало видеозаписей. Вот, например, свадьба некогда знаменитого, неодно-
кратно судимого Щавлика, на которую собрались «серьезные» люди со 
всего бывшего Союза. Высокопарные тосты в микрофон: «Все его любят, 
уважают!» Развлекает уважаемую публику тоже не лишь бы кто, а при-
летевшая с Брайтон-Бич знаменитость. Не секрет, что любое подобное 
мероприятие служило площадкой для «перетерки» текущих вопросов: 
разделения сфер влияния, дележки общака, выбивания долгов, решений 
о коронации или, напротив, устранении нежелательной персоны. Все де-
лалось практически открыто. Эти люди жили на наши деньги, внаглую их 
прожигали. Это тем более бросалось в глаза, что вся страна жила трудно.

Заданне № 10
Распрацуйце канцэпцыю і бізнес-план (стварыце макет, пералічыце магчымыя 

тэматычныя блокі, прадумайце мастацкае аздабленне, прапануйце аўтарскі калектыў 
і г. д.) інавацыйнага перыядычнага масава-палітычнага, афіцыйнага, навуковага, 
на вукова-папуляр нага, вы т ворча-практычнага, вучэбнага, даведачнага, інфар ма-
цыйнага, рэклам нага, забаўляльнага, літаратурна-мастацкага выдання на свой выбар. 

Заданне № 11
1. Перакладзіце энцыклапедычны артыкул на беларускую мову. Асаблівую ўвагу 

надайце перакладу тэрміналагічных адзінак і скарачэнняў.

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ (от лат. inter между + textum связь, соеди-
нение), общее понятие в философии, литературоведении, языкознании и 
культурологии. 1) В узком смысле – явление, возникающее в результате 
использования автором аллюзий, реминисценций, цитат и др. стилисти-
ческих приемов для создания в собственном произведении определен-
ного культурно-ист. контекста и художественного колорита. Создается 
путем сознательного или неосознаваемого включения в структуру текста 
чужих текстов или их фрагментов, скрытых и явных отсылок к своим про-
изведениям или текстам др. авторов, упоминания к.-л. известных ист. дат, 
названий геогр. объектов, а также имен собственных, с к-рыми связаны 
узнаваемые читателями ситуации. 2) В широком смысле – взаимодействие 
различных культурных сред (л-ры, музыки, архитектуры, кинематографии 
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и т. д.), проявляющееся в процессах смыслообмена, ассимиляции, комби-
нации и интерпретации ист. совокупности более ранних реалий культуры с 
современными. Термин «И.» введен в науч. оборот теоретиком постструк-
турализма Ю. Кристевой в 1967 г. 

Лит. М о ж е й к о  М. А. Интертекстуальность // Постмодернизм. Минск, 
2001 ; П о т о ц к и й  А. А. Текст и интертекст как источники порожде-
ния смыслов // Философия. Культура. Общество. Минск, 2002. Вып. 3, ч. 1 ; 
І ў ч а н к а ў  В. І. Дыскурс беларускіх СМІ. Арганізацыя публіцыстычнага тэксту. 
Мінск, 2003 ; Р о м а н о в с к а я  А. А. Интертекстуальность в функциональном 
выражении // Лингвистика и постмодернизм : материалы докл. науч.-теорет. 
конф., Минск, 20–21 окт. 2003 г. Минск, 2004.

С. В. Зеленко

2. Пры дапамозе праўкі-скарачэння паменшыце аб’ём прапанаванага навукова-
метадычнага артыкула ў два разы.

Зелянко, С. В. Гендарныя падыходы да рэдак-
цыйнай падрыхтоўкі медыятэкстаў [Электронны 
рэсурс] / С. В. Зелянко // Журналістыка-2015: стан, 
праблемы і перспектывы : матэрыялы 17-й Міжнар. 
навук.-практ. канф., Мінск, 12–13 ліст. 2015 г. / рэд-
кал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. Вып. 17. Мінск : 
БДУ, 2015. С. 274–277. Рэжым доступу: http://elib.bsu.
by/handle/123456789/122485. Дата доступу: 31.08.2016.

3. Пры дапамозе праўкі-перапрацоўкі публіцыстычны тэкст пераўтварыце ў эн-
цыклапедычны артыкул. Пры неабходнасці прыцягніце іншыя крыніцы інфармацыі. 

Гродзеншчына: мінулае і сучаснае. Вандроўкі па вобласці / падрыхт. 
С. Зелянко // Пачатк. шк. 2009. № 10. С. 29–32. 

4. Пры дапамозе праўкі-апрацоўкі ўдасканальце матэрыял навукова-папулярнага 
характару для дзяцей дашкольнага ўзросту.

Зеленко, С. Самый обычный песок 
[Электронны рэсурс] / С. Зеленко // Рюк-
зачишка.  2009. № 7. С. 1. Рэжым доступу: 
http://www.p-shkola.by/ru/child_periodical/
rukzachishka?art_id=718. Дата доступу: 
31.08.2016.
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5. Пры дапамозе праўкі-вычыткі ўдасканальце наступныя вершы-хоку.

***
Ранішні месяц –
На блакітным абрусе –
Малочная пламя.

***
Літаратуры 
Беларускай ты праклён, –
«Просты» чалавек. 

***
Мы часамі срэбра
Шукаем ў кучы гною –
Рэдагаванне.

***
Пад снегам першым –
Як альфа і амега –
Кветка першая.

***
Гадкоў дваццаць.
Спяваюць пра дзяцінства
Дарослыя вочы.

Заданне № 12
1. Падзяліце словы ў наступных тэкставых фрагментах для пераносу.

У раздзеле, прысвечаным кінематаграфіі, акрамя традыцыйных, 
агучана і сфармулявана паняцце «прадзюсар», прапісана яго роля ў 
кінавытворчасці. Раней гэтае слова ў дакументах стараліся акуратна 
абысці. («Звязда»)

Впрочем, одна беда реальная – дороги. Даже легендарная, воспетая 
Кинчевым одесская трасса Е95, нынче лишь со следами былой красоты. 
После почти четырехсот верст по нашей глади гомельского шоссе при-
вычка к комфортной езде может подвести. («СБ. Беларусь сегодня»)

2. Адрэдагуйце табліцу і вывад.

Цены на средства защиты растений 
в 2014 году [Электронны рэсурс] // Сел. 
газ. 2014. 20 мая. Рэжым доступу: http://
belniva.sb.by/delovoy-bloknot/article/
tseny-na-sredstva-zashchity-rasteniy-v-
2014-godu.html. Дата доступу: 24.08.2016.



41

Погода на сегодня [Электронны рэсурс] // «Но-
вости Гомеля». Рэжым доступу: https://twitter.com/
gv_by/status/768324295990861825. Дата доступу: 
24.08.2016.

3. Выпраўце памылкі набору ў наступных сказах.

  zУ сваёй Аўтабіяграфіі ён з гумарам расказаў пра гэты даволі смешны 
выпадак.

  zЮнакоў на дарозе затрымалі паліцыя.
  zВялікая Айчынная вайна пачалася ў 1914 годзе.
  zУ беларускіх вну на сёння навучаюцца студэнты з розных краін свету: 

Расіі, Украіны, Кітая, Казахстана, Туркменістана і інш.
  zЗа адзін працоўны дзень шахцёры здабылі трыста г. золата і 5 кг срэбра.
  zПродукция предприятия завоевала гран-при в номинации «Глазиро-

ванный сырок «Картошка”.
  zПодозреваемый задержан за незаконное полученіе средств районного 

бюджета в сумме 65,9 млн. руб.
  zВ Пенсионный Фонд обращаются граждане для начисления различ-

ных выплат.
  zБорисовским межрайонным комитетом государственного контроля 

проверена плановая проверка.
  zОказана спонсорская помощь на суму более 31 млрд. руб. При этом 

сумма поступлений в Фонд превысила показатель предыдущего года толь-
ко на 250,7 млн. рублей.

4. Скараціце наступныя словы ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь 
«Аб Правiлах беларускай арфаграфii i пунктуацыi» ад 23 ліпеня 2008 г. № 420-З.*

Акадэмік, былы, вёска, выконваючы 
абавязкі, востраў, вобласць, возе ра, год, го-
рад, гады, гэта значыць, глядзі, грамадзянін, 
дацэнт, загадчык, зборнік, і гэтак далей, 
і да таго падобнае, і іншае, і падобнае, 
намеснік, напрыклад, новы стыль, наша 
эра, параўнай, паўвостраў, прафесар, рака, 
раён, рубель, старонка, сельскагаспадарчы, 
старонкі, стагоддзе, стагоддзі, стары стыль, 
спадар, том, таварыства, так званы, тамы.

* Гл. Дадатак 1, першая спасылка.
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Заданне № 13
Кваліфікуйце памылкі ў ілюстрацыйных матэрыялах СМІ ў сацыяльнай сетцы 

Twitter. Прапануйце і абгрунтуйце праўку.

«Беларусы адаптировали опыт финнов  
по выращиванию сеянцев хвойных пород с ЗКС»

«Хадзіў Колас звычайна ў касцюме ды рубашцы з гальштукам.  
Боты ў яго былі шнураваныя, вось як зараз на помніку.»
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«Курган Славы. Автор: Саша Пшер»

«Отношения между Россией и Турцией могут быть восстановлены  
в том случае, если Анкара выполнит три условия. Об этом заявил  

посол России в этой стране Андрей Карлов, сообщает Hürriyet Daily News»
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«Литва вручила Беларуси ноту по поводу  
нарушения воздушного пространства»

«МНС просит граждан сообщать о нелегальных извозчиках»
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«1 августа в Беларуси бюджет прожиточного минимума  
стал Br 175,5 ($88)»

«У мінскай кватэры жыве сапраўдная малпа!»



«Новы “Гары Потэр” стаў самай хутка прадаваемай кнігай у Брытаніі»

«Джоан Роулинг показала свои рисунки к “Гарри Поттеру” 
Вот они: [спасылка]»
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РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛю ВЕДАў

ПРЫКЛАДНЫЯ ТЭсТАВЫЯ ЗАДАННІ

Тэст І па тэмах «Уводзіны. Сутнасць і задачы рэдагавання як прафесійнай 
дзейнасці ў інфармацыйным грамадстве» і «Прадмет, механізм і структура 

рэдактарскага аналізу тэксту»

1. Растлумачце, чаму дысцыпліна «Методы ка рэдагавання» мае пры-
кладны характар.

2. Адзначце карэктную фармулёўку асноўнай мэты курса «Методы ка 
рэдагавання»:

а) засваенне на тэарэ тыч ным узроўні методыкі працы рэдактара над 
тэкстам літаратурнага твора;

б) засваенне на практычным узроўні методыкі карэктарскай праўкі 
тэксту літаратурнага твора;

в) засваенне на практычным і тэарэ тыч ным узроўнях методыкі працы 
рэдактара над тэкстам літаратурнага твора;

г) азнаямленне са знакамі карэктарскай праўкі;
д) вывучэнне спецыялізаванай літаратуры па тэорыі і практыцы рэ-

дагавання.

3. Адзначце, якія задачы (агульныя і прыватныя) вырашаюцца падчас 
засваення курса «Методы ка рэдагавання»:

а) усведамленне месца і ролі рэдагавання як галіны практычнай дзей-
нас ці ў сучасным грамадстве;

б) атрыманне спецыяльных звестак аб прыёмах выяўлення і 
ліквідацыі моўна-стылёвых і кампазіцыйных памылак і недакладнасцей 
у літаратурным творы; 

в) выпрацоўка навыкаў прафесійнага рэдактарскага чытання тэксту;
г) фарміраванне ўменняў праводзіць падстаўную і доказную для аўтара 

праўку літаратурнага твора на ўсіх узроўнях з выкарыстаннем знакаў 
карэк тар скай і выда вец кай пра вак;

д) вывучэнне спецыфічных характарыстык розных тыпаў і відаў выдан-
няў у тэ о   рыі і прак   ты цы рэда га вання;

е) выяўленне асаблі вас цей рэдактарскай пад рых тоўкі роз ных відаў 
вы  дан  няў;
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ё) азнаямленне са спецыфічнымі патраба ван  нямі да на бо ру і вёр с   ткі 
тэк с тавых выдавец кіх арыгіналаў;

ж) выпрацоўка ўменняў рэдактарскай ацэнкі ілюс т ра цый ных 
матэрыялаў у розных відах вы дан няў;

з) фарміраванне шэрагу прафесійных кампетэнцый, неабходных 
высока ква ліфікаванаму рэдактару ў інфармацыйным грамадстве.

4. Ахарактарызуйце віды прафесійнай дзейнасці, у якой можа 
рэалізаваць сябе рэдактар:

а) творчая;
б) адміністрацыйная;
в) арганізацыйная.

5. Запішыце асноўныя прынцыпы рэдактарскай этыкі.

6. Апішыце асаблівасці дзейнасці рэдактара ў рэчышчы дзяржаўнай 
ідэалогіі.

7. Адзначце, што з’яўляецца прадметам рэдактарскага аналізу ў 
аўтарскім творы:

а) мастацкая задума;
б) індывідуальны аўтарскі стыль;
в) грамадская вартасць аўтарскага твора;
г) асноўная думка;
д) фабула.

8. Адзначце асноўныя задачы рэдактарскага аналізу аўтарскага твора:

а) прагназаванне рэальнага ўздзеяння твора на чытача (гледача, слу-
хача);

б) ацэнка індывідуальнага аўтарскага стылю;
в) выпраўленне зробленых аўтарам памылак;
г) высвятленне таго, якім чынам павінен уздзейнічаць аўтарскі твор 

на чытача (гледача, слухача);
д) марфалагічная стратыфікацыя аўтарскага тэксту.

9. Запішыце, якія мысленчыя адзінкі ацэньваюцца падчас рэдактар-
скага аналізу.

10. Запішыце, якія маўленчыя адзінкі ацэньваюцца падчас рэдактар-
скага аналізу.
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Тэст ІІ па тэмах «Прафесійнае рэдактарскае чытанне тэксту. Віды праўкі» 
і «Знакі карэктарскай і выда вец кай пра вак як камунікацыйныя адзін кі 
ў прафесійных зносінах рэдак та ра з іншымі ўдзельнікамі рэ дак цый на-

выдавецкага працэсу. Ка рэк тура»

1. Адзначце карэктны пералік відаў рэдактарскага чытання тэксту:

а) кантралюючае, глыбокае, першаснае;
б) вычытка, перапрацоўка, скарачэнне;
в) кантрольнае, паглыбленае, азнаямляльнае;
г) першае, другое, трэцяе;
д) ідэалагічнае, карэктарскае, шліфавальнае.

2. Запішыце назву віду рэдактарскага чытання тэксту:

а) для яго правядзення спецыялісту неабходна валодаць тэхнікай хут-
кага чытання;

б) з’яўляец ца галоўным этапам рэдактарскага аналізу;
в) выконваецца на завяршальным этапе рэдактарскага аналізу;
г) мае другую назву – «шліфавальнае».

3. Адзначце карэктны пералік відаў рэдактарскіх правак:
а) кантрольная праўка, скарачальная праўка, першасная праўка, дру-

гас ная праўка;
б) праўка-вычытка, праўка-перапрацоўка, праўка-апрацоўка, праўка-

ска рачэнне;
в) карэктурная праўка, кантрольная праўка, паглыбленая праўка, аз-

наямляльная праўка;
г) першапачатковая праўка, другарадная праўка, трэцечарговая праўка, 

квартальная праў ка;
д) ідэалагічная праўка, карэктарская праўка, шліфавальная праўка, 

рэ дак тарская праўка.

4. Запішыце назву віду праўкі:
а) яна выконваецца, калі тэксту неабходна надаць вызначаны аб’ём;
б) яна выконваецца, калі на падставе ма тэ рыялу, прадстаўленага 

аўтарам, ствараецца новы варыянт тэксту;
в) яна з’яўляецца завяршальным эта пам ра боты рэдактара над тэкстам;
г) яна выконваецца на этапе падрыхтоўкі да пуб лі кацыі канчатковага 

варыянта тэксту, у якім цалкам улічаны вынікі рэ дактарскага аналізу.

5. Запішыце азначэнні наступных паняццяў:

а) «выдавецкая праўка»;
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б) «рэдактарская праўка»;
в) «карэктарская праўка»;
г) «аўтарская праўка»;
д) «праўка тэксту».

6. Пры дапамозе адпаведных знакаў зрабіце праўку:

а) палручнік, інstытут;
б) выкладчк, Беларускі дзяржны ўніверсітэт;
в) студэнтт, Жан-Поль Поль Сартр;
г) парртэт, мабільны тэфоле.

7. Запішыце словазлучэнне, зрабіце ў ім любую праўку і адмяніце яе 
пры дапамозе адпаведнага знака.

8. Пры дапамозе знакаў пасоўвання элементаў набору да патрэбнага 
мес  ца зрабіце праўку:

СВЕДКА
І было, і быллём парасло,

Але сведкі гуляюць ракой...
Рыба брохнула,

Як вясло.
У жыцці не бачыў такой.

У. Караткевіч

9. Пры дапамозе знакаў увядзення і змя нення паміжслоўных прабелаў 
зра біце праўку:

а) «студэнтыівыкладчыкі»;
б) «павітаў ся з су седзямі»;
в) «У Інстытуце журналістыкі адбылося закрыццё канфе рэнцыі».

10. Намалюйце адпаведныя знакі: 

а) набраць паўтлустым;
б) набраць тлустым;
в) набраць курсівам;
г) набраць паўтлустым курсівам;
д) набраць прамым;
е) набраць уразбіўку;
ё) зрабіць абзацны водступ;
ж) выключыць у чырвоны радок;
з) злучыць абзацы.
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Тэст III па тэмах «Методыка рэдактарскага аналізу кампазіцыі тэксту. 
Рубрыкацыя ў тэксце» і «Рэдактарскі аналіз захавання законаў логікі. 

Тыповыя лагічныя памылкі ў аўтарскім арыгінале» 

1. Запішыце азначэнне паняцця «кампазіцыя». 

2. Адзначце крытэрыі, якія апасродкуюць карэктную пабудову тэксту:

а) паслядоўнасць размяшчэння частак тэксту;
б) матываванасць размяшчэння частак тэксту;
в) супамернасць тэкставых частак;
г) наяўнасць матываванай канцоўкі;
д) змястоўная насычанасць аўтарскага тэксту.

3. Пералічыце тыповыя недахопы кампазіцыі публіцыстычнага 
тэксту.

4. Пералічыце рубрыкацыйныя адзінкі, якія вылучаюцца ў наступных 
выданнях:

а) газета;
б) часопіс;
в) кніга.

5. Назавіце рэдактарскія патрабаванні да зместу як структурнай 
адзінкі выдання.

6. Запішыце, які закон логікі забяспечвае сэнсавую цэласнасць і 
змястоўнае адзінства тэксту.

7. Запішыце, які закон логікі забяспечвае паслядоўнасць тэксту.

8. Запішыце назву закона логікі, што дазваляе вызначыць, якая з двух 
супрацьлеглых думак сапраўдная.

9. Запішыце, які закон логікі кантралюе пераканаўчасць і доказнасць 
тэксту.

10. Адзначце, з якім законам логікі звычайна працуе закон выключа-
нага трэцяга:

а) закон тоеснасці;
б) закон супярэчлівасці;
в) закон дастатковай падставы.
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Тэст IV па тэмах «Даведачны апарат выдання і прыёмы яго арганізацыі» 
і «Аналіз, ацэнка і рэда га ванне фак тыч нага матэрыялу»

1. Запішыце азначэнне паняцця «даведачны апарат выдання». 

2. Адзначце фактары, якія павінен улічваць рэдактар пры падрыхтоўцы 
даведачнага апарату выдання:

а) жанравая спецы фі ка твора;
б) від вы дан ня;
в) характар інфармацыі;
г) галіна навукі, да якой адносіц ца выданне;
д) кні га вы давецкія традыцыі;
е) патрабаванні і стандарты.

3. Растлумачце ролю даведачнага апарату ў рабоце чытача з кнігай.

4. Адзначце, што з пералічанага далучаецца да выхадных звестак вы-
дання:

а) міжнародны стандартны нумар серыйнага выдання (ISSN);
б) надзагаловачныя даныя;
в) імя аўтара (сааўтараў);
г) загаловак выдання;
д) падзагаловачныя даныя;
е) выхадныя даныя;
ё) класіфікацыйныя індэксы (УДК і ББК);
ж) аўтарскі знак;
з) міжнародны стандартны кніжны нумар (ISBN);
і) знак аховы аўтарскага права;
й) надвыпускныя даныя;
к) выпускныя даныя.

5. Дайце азначэнне паняццям:

рэферат;
анатацыя;
прадмова;
пасляслоўе.

6. Адзначце, якія існуюць віды ўказальнікаў:

а) прадметныя;
б) іменныя;
в) ключавых і асноўных паняццяў;
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г) ілюстрацыйных матэрыялаў;
д) асноўных дат і падзей.

7. Адзначце, што з пералічанага з’яўляецца фактам у тэорыі і прак-
тыцы рэдагавання:

а) дата; 
б) імя ўласнае; 
в) геаграфічная назва;
г) лічба;
д) цытата.

8. Адзначце, на падставе якіх крытэрыяў ацэньваецца рэдактарам 
прадметна-лагічная аснова тэксту:

а) як факт працуе на раскрыццё тэмы; 
б) наколькі факт праўдзівы, ці не дапушчана скажэнне рэчаіснасці; 
в) колькасць назваў і ўласных імёнаў, выкарыстаных аўтарам;
г) дастатковасць бібліяграфічных крыніц, на якія спасылаецца аўтар;
д) дасведчанасць аўтара, яго адукацыя.

9. Адзначце, якія характарыстыкі фактычнай інфармацыі ацэньва-
юцца рэдактарам:

а) навізна;
б) істотнасць;
в) патрэбнасць;
г) актуальнасць;
д) дастатковасць;
е) месца кожнага факта сярод іншых.

 
10. Пералічыце крыніцы праверкі фактычнай інфармацыі. 

Тэст V па тэме «Методыка моўна-стылёвага аналізу тэксту»

1. Адзначце, па якіх моўных адзінках праводзіцца рэдактарскі аналіз 
тэксту:

а) фанема;
б) лексема;
в) граматычная аснова;
г) словазлучэнне;
д) сказ;
е) складанае сінтаксічнае цэлае;
ё) склад.
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2. Запішыце азначэнне паняцця «суб’ектыўная праўка». 

3. Адзначце, якія з пералічаных слоў могуць быць выкарыстаны ў 
аўтарскім тэксце памылкова з-за міжмоўнай інтэрферэнцыі:

а) дыван;  г) абое;
б) сабака;  д) чарніцы;
в) медаль;  е) дзверы.

4. Пералічыце ўмовы, якія забяспечваюць якасць моўнай праўкі. 

5. «Від тэксту, у якім аўтар у храналагічнай паслядоўнасці расказвае 
пра якія-небудзь падзеі ці дзеянні»:

а) апісанне;  в) разважанне;
б) аповед;   г) змешаны.

6. «Від тэксту, у якім ствараецца цэласная карціна з дапамогай па сля-
доўнага пералічэння характэрных рыс апісанага аб’екта»:

а) апісанне;   в) разважанне;
б) аповед;   г) змешаны.

7. «Від тэксту, у якім шляхам лагічных пабудоў даказваецца рэаль нае 
становішча, раскрываецца сутнасць якой-небудзь з’явы і да т. п.»:

а) апісанне;   в) разважанне;
б) аповед;   г) змешаны.

8. Запішыце, што можа служыць доказам у аўтарскім разважанні.

9. Адзначце, якія патрабаванні прад’яўляюцца да прафесійнага рэ-
дактарскага аналізу:

а) пачынаць аналіз з вызначэння агульных і прыватных асаблівасцей 
мовы і стылю тэксту;

б) пазбягаць суб’ектыўнасці ў стылістычных ацэнках, папраўках, 
заўвагах;

в) абачліва карыстацца правіламі і рэкамендацыямі нарматыўных 
граматыкі і стылістыкі;

г) асцярожна выкарыстоўваць рэкамендацыі пра неабходнасць 
стылістычнай аднароднасці тэксту;

д) карыстацца прыёмамі аналізу, якія дапамагаюць заўважаць тыпо-
выя памылкі.

10. Запішыце азначэнне паняцця «інтэрстылёвае таніраванне». 
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Тэст VI па тэме «Прыёмы ліквідацыі распаўсюджаных  
моўных памылак»

1. Пералічыце, якія існуюць перадумовы рэдактарскай працы. 

2. Адзначце прыёмы, якія дапамагаюць рэдактару выявіць і ліквідаваць 
распаўсюджаныя памылкі:

а) суаднясенне паміж сабой граматычна звязаных слоў;
б) замена займенніка словам, замест якога ён выступае;
в) вылучэнне і звязванне адных і тых жа, аднакарэнных ці 

супрацьпастаўленых па сэнсе слоў;
г) суаднясенне па сэнсе граматычна звязаных слоў;
д) суаднясенне прыназоўніка з усімі словамі, якімі ён фармальна кіруе;
е) суаднясенне дзеепрыметніка з усімі суадноснымі словамі.

3. Растлумачце, як рэдактар кантралюе ўласныя дзеянні падчас усіх 
этапаў працы з аўтарскім рукапісам. 

4. Вызначце правільны парадак рэдактарскай працы з аўтарскім тэк-
стам:

а) удасканаленне аўтарскага тэксту;
б) усвядомленае знаёмства з аўтарскім тэкстам;
в) фармуляванне стратэгіі рэдактарскіх дзеянняў;
г) праверка якасці зробленых выпраўленняў.

5. Растлумачце, у чым заключаецца прынцып сумеснай работы рэдак-
тара і аўтара.

6. Адзначце прычыны з’яўлення ў аўтарскім тэксце адхіленняў ад 
моўнай нормы:

а) аўтарскі недагляд;
б) няўлік аўтарам магчымых асацыяцый;
в) пропуск двоечытанняў;
г) няведанне законаў нарматыўнай граматыкі;
д) злоўжыванне прыёмам інтэрстылёвага таніравання;
е) адсутнасць маўленчага густу.

7. Растлумачце, якое значэнне ў прафесійнай працы рэдактара мае 
творчы пачатак.
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8. Адзначце, якімі моўна-стылістычнымі сродкамі павінен карыстац-
ца рэдактар падчас праўкі:

а) сваімі ўлюбёнымі;
б) уласна аўтарскімі;
в) якія падыходзяць кантэкстуальна;
г) рытарычнымі фігурамі;
д) з маўлення класікаў літаратуры;
е) стылістычна абгрунтаванымі.

9. Адзначце, якія праўкі рэдактар можа не ўзгадняць з аўтарам:

а) стылістычныя;
б) фактычнага матэрыялу;
в) кампазіцыйныя;
г) арфаграфічныя;
д) пунктуацыйныя;
е) граматычныя.

10. Запішыце азначэнне паняцця «аўтар».

Тэст VII па тэмах «Тыпы і віды выданняў у тэорыі і практыцы рэдагавання» 
і «Асаблівасці рэдактарскай падрыхтоўкі розных відаў выданняў»

1. Запішыце азначэнне паняцця «выданне».

2. Адзначце, па якіх крытэрыях адбываецца відавая класіфікацыя 
выданняў:

а) мэтавае прызначэнне;
б) знакавая прырода інфармацыі;
в) аб’ём выдання;
г) склад асноўнага тэксту;
д) перыядычнасць;
е) структура выдання;
ё) характар інфармацыі.

3. Адзначце, якія віды выданняў існуюць:

а) масава-палітычныя;
б) афіцыйныя;
в) навуковыя і на вукова-папуляр ныя;
г) вы т ворча-практычныя;
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д) вучэбныя;
е) даведачныя;
ё) інфар ма цыйныя;
ж) рэклам ныя;
з) выданні для адпачынку;
і) літаратурна-мастацкія.
 
4. Адзначце, якія вылучаюцца віды кніжных выданняў у залежнасці ад 

характару апублікаванай інфармацыі:

а) манаграфія; е) каталог;
б) зборнік;   ё) дакументальна-мастацкае
в) дапаможнік; выданне;
г) падручнік; ж) альманах;
д) слоўнік;  з) анта ло гія.

5. Дайце азначэнне паняццю «жанры кніжных выданняў».

6. Адзначце, якія вылучаюцца віды навуковых выданняў з пункту гле-
джання характару прадстаўленай інфармацыі:

а) манаграфія;
б) аўтарэферат дысертацыі;
в) тэзісы дакладаў;
г) матэрыялы канферэнцыі;
д) зборнік навуковых прац.

7. Пералічыце асноўныя адрозненні навуковага і навукова-папуляр-
нага выданняў.

8. Адзначце, што з пералічанага з’яўляецца даведачным выданнем:

а) слоўнік; 
б) падручнік; 
в) энцыклапедыя;
г) манаграфія;
д) даведнік;
е) табліца.

9. Адзначце, якія існуюць віды вучэбных выданняў паводле іх мэтавага 
прызначэння:

а) праграмна-метадычныя;
б) дапаможныя;
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в) вучэбна-метадычныя;
г) навучальныя;
д) адукацыйна-асветніцкія;
е) інфармацыйна-даведачныя;
ё) забаўляльна-гульнёвыя.
 

10. Растлумачце спецыфіку рэдактарскай працы над літаратурна-
мастацкімі выданнямі для дзяцей. 

Тэст VIII па тэмах «Спецыфічныя патраба ван  ні да на бо  ру і вёр с   ткі 
тэкставых выдавец кіх арыгіналаў» і «Праца рэдактара з ілюс т ра цый ным 

матэрыялам у розных відах вы дан няў»

1. Запішыце азначэнне паняцця «вёрстка».

2. Адзначце, як называецца супадзенне прабелаў паміж словамі па 
вертыкалі або дыяганалі ў трох і больш сумежных радках:

а) «вуліца»;   г) «завулак»;
б) «алея»;   д) «дарога»;
в) «калідор»;  е) «плошча».

3. Адзначце, што з пералічанага нельга разбіваць пры пераносе з рад-
ка на радок:

а) скарачэнні, якія набіраюцца вялікімі літарамі;
б) скарачэнні, якія набіраюца вялікімі літарамі ў спалучэнні з малымі;
в) скарачэнні, якія ўтрымліваюць у сваім складзе лічбы;
г) скарочаныя выразы («і г. д.», «і да т. п.»);
д) ініцыялы пры прозвішчы;
е) адзінкі вымярэння пры лічбах.

4. Адзначце, што з пералічанага з’яўляецца структурным элементам 
табліцы:

а) «шапка»;
б) праграфка;
в) бакавік;
г) радок;
д) калонка.

5. Адзначце адзін з галоўных прынцыпаў вёрсткі:

а) перавага тэксту над ілюстрацыяй;
б) зразумеласць прыведзеных фактаў;
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в) аднастайнасць размяшчэння матэрыялаў;
г) эстэтычнасць звярстаных палос;
д) зручнасць карыстання кнігай.

6. Адзначце, якія існуюць групы навукова-пазнавальных ілюстрацый:

а) умоўныя;
б) абстрактныя;
в) прадметныя;
г) канкрэтныя;
д) умоўна-прадметныя.

7. Адзначце, што з пералічанага з’яўляецца навукова-пазнавальнай 
ілюстрацыяй:

а) малюнак;   д) карта;
б) фатаграфія;   е) план;
в) чарцёж;   ё) графік;
г) схема;   ж) дыяграма.

8. Пералічыце пасады асоб, якія разам з рэдактарам удзельнічаюць у 
падрыхтоўцы ілюстрацыйных матэрыялаў для пэўнага выдання.

9. Адзначце функцыі, якія могуць выконваць ілюстрацыі ў кнізе і 
перыядычным выданні:

а) інфармацыйная;   г) адукацыйная;
б) эмацыйна-псіхалагічная; д) тлумачальная;
в) эстэтычная;   е) забаўляльная.

 
10. Апішыце, якім чынам адбываецца рэдактарскі аналіз і праверка 

подпісаў да ілюстрацый. 

ПРЫКЛАДНАЯ  ТЭМАТЫКА  РЭфЕРАТАў  
(ПАВЕДАМЛЕННЯў)

1. Рэдактарская дзейнасць Францыска Скарыны.
2. Янка Купала – рэдактар.
3. Аляксандр Уласаў – рэдактар.
4. Вацлаў Ластоўскі – рэдактар.
5. Антон Луцэвіч – рэдактар.
6. Уладзіслаў Знамяроўскі – рэдактар і выдавец.



60

7. Максім Лужанін пра моўнае майстэрства (артыкулы «Пісьменнік і 
мова», «Мова ў газеце», «Магчымасці мовы»).

8. Язэп Лёсік пра мову і культуру маўлення.
9. Якуб Колас пра мову і культуру маўлення.

10. Кузьма Чорны пра мову і культуру маўлення.
11. Янка Скрыган пра мову і культуру маўлення.
12. Максім Гарэцкі – рэдактар.
13. Рэдактарская дзейнасць Кандрата Крапівы.
14. Іван Тургенеў – рэдактар.
15. Уладзімір Караленка – рэдактар.
16. Максім Горкі – рэдактар.
17. Леў Талстой – рэдактар.
18. Міхаіл Салтыкоў-Шчадрын – рэдактар.
19. Аляксандр Пушкін – рэдактар.
20. Самуіл Маршак – рэдактар.
21. Мікалай Някрасаў – рэдактар.
22. Рэдактарскі вопыт Клаўдзіі Раждзественскай (паводле кнігі «За 

круглым столом»).
23. Рэдактарскі вопыт Лідзіі Чукоўскай (паводле кнігі «В лаборатории 

редактора»).
24. Рэдактарскі вопыт Таццяны Уюкавай (паводле кнігі «Восемьдесят 

пять радостей и огорчений. Размышления редактора»).
25. Рэдактарскі вопыт Норы Галь (паводле кнігі «Слово живое и мерт-

вое»).
26. Міхаіл Велер пра рэдактара і рэдактарскую працу (паводле кнігі 

«Технология рассказа»).
27. Тыповыя парушэнні законаў логікі ў журналісцкай маўленчай 

практыцы.
28. Рэдактарская праца з фактычным матэрыялам.
29. Распаўсюджаныя стылістычныя памылкі і прыёмы іх выпраўлення.
30. Распаўсюджаныя лексічныя памылкі і прыёмы іх выпраўлення.
31. Распаўсюджаныя граматычныя памылкі і прыёмы іх выпраўлення.
32. Распаўсюджаныя пунктуацыйныя памылкі і прыёмы іх выпраў-

лення.
33. Прафесійная этыка рэдактара.
34. Праца рэдактара ў рэчышчы дзяржаўнай ідэалогіі.
35. Творчы пачатак прафесійнай дзейнасці рэдактара.
36. Псіхалагічныя перадумовы ўспрымання аўтарскага тэксту рэдак-

тарам.
37. Камунікатыўныя асаблівасці працэсу рэдагавання.
38. Разнастайнасць творчай і вытворчай дзейнасці сучаснага рэдактара.
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39. Асаблівасці рэдактарскай працы ў сучасных умовах. Параўнальны 
аспект. 

40. Сродкі моўнай выразнасці ў медыятэксце. Норма, варыятыўнасць, 
адхіленні.

ПРЫКЛАДНЫЯ ПЫТАННІ ДА ЭКЗАМЕНу

ІІІ СЕМЕСТР

1. «Методыка рэдагавання» як вучэбная дысцыпліна. Яе змест і за-
дачы.

2. Распаўсюджанне рэдагавання як віду прафесійнай дзейнасці ў 
інфар ма цыйным грамадстве. 

3. Аргані за цый ная дзейнасць рэдактара. Прафесійныя абавязкі і 
спецы я  лі за цыя рэдактара-менеджара, кантэнт-рэдактара, літа ра тур нага 
агента.

4. Твор чая дзейнасць рэдактара. Прафесійныя абавязкі і 
спецыялізацыя рэ  дак тара як стваральніка тэ лерадыёпраграм, калумніста, 
рэрайтара. 

5. Адміністрацыйная дзей  насць рэдакта ра. Прафесійныя абавязкі 
кіраў ні ка СМІ і выдавецтва. 

6. Узаемадзеянне рэдактара і аўтара. Рэдак тар с кая этыка. 
7. Адказнасць рэдактара за ідэалагічную якасць тэксту. Асаблівасці 

пра  цы рэдактара ў рэчышчы дзяржаўнай ідэалогіі.
8. Разуменне тэрміна «аналіз тэксту». Трактоўка тэр міна ў ло гіцы, 

псі ха  ло гіі і ў тэорыі рэдагавання. Паняцце «рэдактарскі аналіз тэксту». 
Прад мет рэдактарскага аналізу і яго сутнасць.

9. Механізм правядзення рэдактарскага аналізу. Асноўныя задачы 
рэ дак  тар скага аналізу. 

10. Агульная структура рэдактарскага аналізу. Рэдактарскі аналіз па-
вод ле адзі нак тэксту (адзінак маўлення і адзінак мыслення). 

11. Маўленчыя, лагічныя, кампа зі цый ныя і рубрыкацыйныя адзінкі 
тэксту як складнікі яго цэласнасці. Іх узаемасувязь.

12. Азнаямляльнае чытанне аўтарскага тэксту і яго асаблівасці. Задачы 
аз  на ям ляльнага чытання. Правілы правядзення.

13. Паглыбленае чытанне аўтарскага тэксту і яго асаблівасці. Задачы 
па г лыб ленага чытання. Правілы правядзення.

14. Кантрольнае (шліфавальнае) чытанне аўтарскага тэксту і яго 
асаблі вас ці. Задачы кантрольнага чытання. Правілы правядзен ня.

15. Сутнасць паняцця «рэдактарская праўка». Віды рэдактарскіх пра-
вак. Іх адрозненні.
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16. Праўка-вычытка і спецыфіка яе правядзення.
17. Праўка-скара чэн не і спецыфіка яе правядзення. 
18. Праўка-апрацоўка і спецыфіка яе правядзення. 
19. Праўка-перапрацоўка і спецыфіка яе правядзення. Літаратурны 

за піс і яго асаблівасці.
20. Сутнасць паняцця «карэктарская праўка». Адрозненне выдавецкай 

і ка рэктарскай праўкі. Тэхніка карэктарскай праўкі. 
21. Сутнасць паняцця «карэктура». Знакі карэктарскай праў кі. 
22. Асаблівасці пабудовы літаратурнага твора. Кампазіцыя мастацкага 

твора і немастацкага твора. Правілы па  будовы тэксту. 
23. Пабудова пуб  ліцыстычнага тэксту. Тыповыя недахопы кампазіцыі 

пуб  лі цыстычнага тэксту. 
24. Методыка рэдактарскага аналізу кампазіцыі. Лагічная сродкі ацэнкі 

кам пазіцыі. Выбар кампазіцыйных прыёмаў. 
25. Аналіз і ацэнка рубрыкацыі тэксту. Значэнне рубрыкацыйных адзі-

нак. Іх іерархічная супад па рад каванасць. Абзацы і пералікі. 
26. Рэдактарскія патрабаванні да складання зместу («содержания» і 

«ог лав  ле ния»). 
27. Сутнасць лагічных крытэрыяў у рэдагаванні тэксту. Лагічныя срод кі 

су  вя зі паміж сэнсавымі звёнамі тэксту. 
28. Асноўныя законы лагічнага мыслення. Аналіз і ацэнка іх захавання 

ў пра цэсе рэдага ван ня тэксту.
29. Закон дастатковага абгрунтавання. Памылкі, звязаныя з парушэн-

нем закона дастатковага абгрунтавання (прыклады). 
30. Закон тоеснасці. Памылкі, звязаныя з парушэннем закона 

тоеснасці (прыклады).
31. Закон супярэчлівасці. Памылкі, звязаныя з парушэннем закона 

су пя  рэч лі васці (прыклады).
32. Закон выключанага трэцяга. Памылкі, звязаныя з парушэннем 

за ко на вык лючанага трэцяга (прыклады).
33. Лагічныя азначэнні (дэфініцыі). Праца рэдактара над лагічнымі 

аз на  чэн нямі. Доказ і патрабаванні да яго. 
34. Сэнсавыя памылкі ў тэксце і пры чы ны іх узнікнення. Прыёмы вы-

яў  лен ня і вып раўлення пару ша ных лагічных сувязей, сэнсавых памылак. 
35. Даведачны апарат выдання. Яго значэнне, за дачы і функцыі. Роля 

апа ра ту ў рабоце з кнігай. 
36. Выхадныя звесткі вы дання і пра вілы іх афармлення. Рэферат і ана-

та цыя. Прадмова і ўступны артыкул. Пасля слоўе. Асаблівасці ўвядзення 
ў тэкст каментарыяў і заўваг. Указальнікі і іх ві ды. 

37. Патрабаванні да афармлення біб лія графіі і бібліяграфічных спа-
сы лак.
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38. Віды фактычнага матэрыялу. Крыніцы праверкі фактычнага ма-
тэ ры ялу. 

39. Прыёмы рэдагавання статыстычнага матэрыялу. 
40. Цытата ў тэксце. Правілы цытавання. Праверка цытат і іх афар м-

лен не. 

ІV СЕМЕСТР

1. Патрабаванні да моўна-стылёвай якасці тэксту. Рэдактарскі аналіз 
тэкс  ту. Аналіз тэксту па моўных адзінках.

2. Асноўныя характарыстыкі тэксту. Цэласнасць.
3. Асноўныя характарыстыкі тэксту. Звязнасць і замацаванасць у пэў-

най знакавай сістэме.
4. Асноўныя характарыстыкі тэксту. Інфарматыўнасць.
5. Тыповыя моўна-стылёвыя памылкі ў беларускіх СМІ ва ўмовах 

дзяр жаў нага білінгвізму.
6. Методыка моўна-сты лёвай праўкі тэксту. Умовы, якія забяспечва-

юць якасць моўнай праўкі. Аб грунтаванне моўнай праўкі. 
7. Інтэрстылёвае таніраванне ў сучасным публіцыстычным маў лен ні. 

Ін тэрстылёвыя ўкрапіны і інтэрлексемы. 
8. Псіхалагічныя перадумовы рэдактарскай працы. Камунікатыўныя 

асаб  лі васці працэсу рэдагавання. 
9. Рэдактарская ацэнка суадноснасці тэкставай інфармацыі з ведамі 

чы тача. Прагноз разумення тэксту чытачом.
10. Прычыны адхілення ад моўнай нор мы ў аўтарскім тэксце. Прыёмы 

іх выяў лення і ліквідацыі. 
11. Сумесная работа аўтара і рэдактара. Творчы пачатак у рэдагаванні.
12. Значэнне тыпалогіі выданняў у рэдакцыйна-выдавецкай практыцы. 

Кан  цэпцыя выдання. 
13. Функцыянальнае і мэтавае пры зна чэн не выдання як тыпалагічныя 

яго прыкметы. 
14. Чытацкі адрас як тыпа ла гіч ная ха рак тарыстыка выдання. Характар 

публікуемай інфар ма цыі і яго адпа вед насць тыпу выдання. 
15. Віды выданняў у залежнасці ад зместу і характару публікуемай ін-

фар  мацыі. Жанравыя асаблівасці розных відаў выданняў. 
16. Наву ко выя выданні як аб’ект рэдактарскага ана лі зу. Спецыфіка 

пра цы рэдактара з навуковымі выданнямі.
17. Навукова-папуляр ныя выдан ні ў методыцы рэ да  га ван ня. Спецы-

фіка працы рэдактара з навукова-папулярнымі выданнямі. 
18. Чытацкая аўдыторыя і прынцыпы папулярызацыі навукі на сучас-

ным этапе.



19. Кла сіфікацыя вучэбных вы данняў і іх рэдактарс кая падрыхтоўка. 
20. Функцыі вучэбнай літаратуры. Іх эвалюцыя. 
21. Праца рэдактара над тэрміналогіяй. Выкарыстанне спецыяльнай 

лек сікі ў вучэбных выданнях.
22. Спе цыфіка працы рэдак та  ра над літаратурна-мас тац кімі выданнямі. 
23. Выданні для дзяцей як аб’ект рэ дак  тар скага аналізу. 
24. Рэдагаванне рэк лам ных вы дан няў і іх асаблівасці. Інфармацыйныя 

вы данні ў методыцы рэдагавання. 
25. Асноўныя віды даведачных выданняў (структура, методыка іх пад-

рых тоўкі). 
26. Сацыяльны заказ у кнігавыданні. Роля рэдактара ў тэматычным 

пла наванні.
27. Агульныя правілы набору тэкстаў. Шрыфтавыя вы лучэнні. Набор 

за галоўкаў і тытульных элементаў. 
28. Патрабаванні да набору табліц, вывадаў, формул, лічбаў, знакаў і 

скара чэн няў. 
29. Рэдагаванне табліц і вывадаў.
30. Агульныя патра ба ванні да вёрсткі. Вёрстка складаных выданняў. 

Асаблівасці вёрсткі з ілюстрацыямі. 
31. Ілюстрацыі і іх віды. Споса бы падрыхтоўкі ілюстрацый. Значэнне 

і сувязь ілюстрацый з тэкстам. 
32. Функ цы янальнае прызначэнне ілюстрацый. Ме  ха нізм ацэнкі ілюс-

тра цый рэдактарам. Рэдактарскі ана ліз і праўка подпі саў да ілюс трацый.
33. Лабараторыя пісьменнікаў і прафесійных рэдактараў (на прыкладзе 

аднаго пісьменніка і аднаго рэдактара).
34. Сэнсавыя памылкі ў тэксце. Прыёмы іх выяўлення і карэкцыі. Тлу-

ма чальны слоўнік як крыніца рэдагавання сэнсавых памылак.
35. Граматычныя памылкі ў працэсе рэдагавання. Рэдагаванне грама-

тыч ных форм назоўніка, прыметніка, займенніка, дзеяслова, дзеепры-
мет ніка, дзеепрыслоўя, прыслоўя.

36. Сінтаксічныя памылкі ў працэсе рэдагавання. Асаблівасці кіраван-
ня ва ўласнабеларускіх словазлучэннях.

37. Пунктуацыйныя памылкі ў працэсе рэдагавання. Пунктуацыя ў 
жур налісцкім тэксце. Рэдагаванне на пунктуацыйным узроўні. 

38. Ідэалагічны аспект рэдактарскай дзейнасці. Умовы, якія забяспеч-
ва юць ідэалагічны ўзровень выдання.

39. Схема прафесійнага ўзаемадзеяння рэдактара з іншымі асобамі, 
якія прымаюць удзел у падрыхтоўцы аўтарскага рукапісу да выдання.

40. Рэдактар і рэцэнзент. Іх узаемадзеянне. Рэдактарскае рэцэнзаванне 
аўтарскага твора. 
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СТандарТы па выдавецкай Справе

*

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие тре-
бования и правила составления = Бібліяграфічны запіс. Бібліяграфічнае 
апісанне. Агульныя патрабаванні і правілы складання : АСТ 7.1–2003. 
СІБВС. – Узамен ДАСТ 7.1–84, ДАСТ 7.16–79, ДАСТ 7.18–79, ДАСТ 
7.34–81, ДАСТ 7.40–82 ; уведз. 01.11.2004 г. (са змяненнем № 1 РБ, за-
цверджаным у верасні 2004 г.; змяненне ўведзена з 01.11.2004 г.). Стандарт 
устанаўлівае агульныя патрабаванні і правілы складання бібліяграфічнага 
апісання дакумента, яго часткі або групы дакументаў: набор абласцей і 
элементаў бібліяграфічнага апісання, паслядоўнасць іх размяшчэння, 
напаўненне і склад. Дзейнасць стандарту распаўсюджваецца на апісанне 
дакументаў, якія складаюцца бібліятэкамі, органамі навукова-тэхнічнай 
інфармацыі, цэнтрамі дзяржаўнай бібліяграфіі, выдаўцамі, іншымі 
ўстановамі, што займаюцца бібліяграфаваннем дакументаў.

Реферат и аннотация. Общие требования : ДАСТ 7.9–95. (ІSО 214–76). 
СІБВС. – Узамен ДАСТ 7.9–77 ; уведз. 01.07.1997 г. Стандарт прызнача-
ны для прымянення асобамі і арганізацыямі, якія рыхтуюць і выпуска-
юць першасныя і другасныя дакументы, у тым ліку ў машыначытальнай 
форме. Дадзены стандарт устанаўлівае патрабаванні да зместу, пабудо-
вы і афармлення тэксту рэферата (інфарматыўнага рэферата) і анатацыі 
(індыкатыўнага рэферата) на дакументы.

Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на ино-
странных европейских языках = Бібліяграфічны запіс. Скарачэнне слоў і 
словазлучэнняў на замежных еўрапейскіх мовах : ДАСТ 7.11–2004. (ІСО 
832:1994). СІБВС. – Узамен ДАСТ 7.11–78 ; уведз. 01.05.2006 г. Стандарт вы-
значае правілы скарачэння слоў і словазлучэнняў на замежных еўрапейскіх 
мовах у бібліяграфічных апісаннях дакументаў для каталогаў і картатэк, 
інфармацыйных выданняў, а таксама для прыкніжных і прыартыкульных 
спісаў літаратуры і бібліяграфічных спасылак, уключае правілы прымя-
нення скарачэнняў, спіс скарачэння слоў (словазлучэнняў), якія найбольш 
часта сустракаюцца ў бібліяграфічным апісанні, і ўмовы іх прымянення. 
Устаноўленыя стандартам скарачэнні слоў і словазлучэнняў рэкамендуецца 

* Сістэма стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і выдавецкай справе [Элек-
тронны рэсурс] // Інтэрнэт-партал Нац. б-кі Беларусі. Рэжым доступу: http://www.
nlb.by/portal/page/portal/index/content?lang=be&classId=8B8E605579624FF191008
723AF929DF0. Дата доступу: 02.09.2016.
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прымяняць у анатацыях і рэфератах. Стандарт прадугледжвае скарачэнні 
слоў і словазлучэнняў у мовах, якія выкарыстоўваюць лацінскі, кірыліцкі і 
грэчаскі алфавіты. Стандарт прызначаны для бібліятэк, органаў навуковай і 
тэхнічнай інфармацыі, выдавецтваў, рэдакцый і іншых устаноў, якія вядуць 
бібліяграфічную работу.

Библиографическая запись. Сокращение слов на русском язы-
ке. Общие требования и правила : ДАСТ 7.12–93. СІБВС. – Узамен 
ДАСТ 7.12–77 ; уведз. 01.01.1996 г. Стандарт устанаўлівае агульныя 
патрабаванні і правілы скарачэння слоў і словазлучэнняў на рускай мове, 
а таксама асобныя выпадкі скарачэння слоў, якія часта сустракаюцца 
ў бібліяграфічным запісе. Стандарт прызначаны для бібліятэк, органаў 
навукова-тэхнічнай інфармацыі, кніжных палат, выдаўцоў. Дапускаецца 
прымяняць скарачэнні, не прадугледжаныя дадзеным стандартам, або 
больш кароткія варыянты скарачэння слоў, чым у дадзеным стандарце, 
пры наяўнасці даведачнага апарату, які забяспечвае іх расшыфроўку.

Издания информационные. Структура и оформление : ДАСТ 7.23–96. 
СІБВС. – Узамен ДАСТ 7.23–80 ; уведз. 01.01.1998 г. Стандарт устанаўлівае 
патрабаванні да структуры і афармлення асноўных відаў інфармацыйных 
выданняў. Прызначаны для арганізацый, якія займаюцца падрыхтоўкай 
і выпускам інфармацыйных выданняў, у тым ліку і на машыначытальных 
носьбітах.

Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу. Основные положения : ДАСТ 7.55–99. СІБВС. – Узамен 
ДАСТ 7.55–89 ; уведз. 01.04.2001 г. Стандарт з’яўляецца асноватворным 
у сістэме міждзяржаўных стандартаў па інфармацыі, бібліятэчнай і вы-
давецкай справе (СІБВС) і ўстанаўлівае прызначэнне СІБВС, галіну яе 
распаўсюджвання і склад, а таксама парадак каардынацыі планавання 
работ па міждзяржаўнай стандартызацыі. Палажэнні дадзенага стандарту 
могуць быць выкарыстаны для іншых відаў інфармацыі.

Издания. Международная стандартная нумерация сериальных из-
даний = Выданні. Міжнародная стандартная нумарацыя серыйных 
выданняў : ДАСТ 7.56–2002. (ІSО 3297–98). СІБВС. – Узамен ДАСТ 
7.56–89 ; уведз. 01.07.2003 г. (са змяненнем № 1, зацверджаным паста-
новай Дзяржстандарта Рэспублікі Беларусь ад 26.07.2006 г. № 33; змя-
ненне ўведзена з 01.02.2007 г.). Стандарт распаўсюджваецца на спосабы 
ідэнтыфікацыі серыйных выданняў на аснове прымянення Міжнароднай 
стандартнай нумарацыі серыйных выданняў і ўстанаўлівае структуру, 
форму прадстаўлення, размяшчэння ў выданнях, працэдуру прысваення 
міжнароднага стандартнага нумара серыйнага выдання (ISSN), стварэнне 
ключавога загалоўка серыйнага выдання.
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Знаки корректурные для разметки оригиналов и исправления кор-
ректурных и пробных оттисков. Общие требования = Знакі карэктурныя 
для разметкі арыгіналаў і выпраўлення карэктурных і пробных адбіткаў. 
Агульныя патрабаванні : ДАСТ 7.62–2008. СІБВС. – Узамен ДАСТ 7.62–
90 ; уведз. 01.01.2010 г. Стандарт распаўсюджваецца на ўсе віды арыгіналаў, 
макетаў і адбіткаў для выдання і ўстанаўлівае патрабаванні да знакаў 
для разметкі ўсіх відаў выдавецкіх (аўтарскіх) тэкставых і выяўленчых 
арыгіналаў, макетаў і для выпраўлення карэктурных і пробных адбіткаў, 
іх напісання і прызначэння.

Издания. Вспомогательные указатели : ДАСТ 7.78–99. СІБВС. – 
Упершыню ; уведз. 01.09.2000 г. Стандарт устанаўлівае патрабаванні да 
дапаможных паказальнікаў і методыкі іх складання ў выданнях розных 
відаў. Стандарт распрацаваны для складання паказальнікаў у форме, най-
больш зручнай для выкарыстання чытачамі. Стандарт абавязковы для 
выдавецтваў, незалежна ад іх арганізацыйна-прававой структуры і веда-
маснай прыналежнасці, пры выпуску афіцыйных, навуковых, даведачных, 
вытворча-практычных і навучальных выданняў аб’ёмам звыш 15 ул.-выд. 
арк. Для выдання іншых відаў і меншага аб’ёму прымяненне стандарту 
носіць факультатыўны характар.

Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфави-
том = Правілы транслітарацыі кірыліцкага пісьма лацінскім алфавітам : 
ДАСТ 7.79–2000. (ІSО 9–95). СІБВС. – Узамен ДАСТ 16876–71 ; уведз. 
01.03.2003 г. Стандарт распаўсюджваецца на правілы транслітарацыі 
сродкамі лацінскага алфавіта асобных літар, слоў, выразаў, а таксама 
звязных тэкстаў на мовах, пісьменнасць якіх грунтуецца на кірыліцкім 
алфавіце. Дадзеныя правілы прымяняюць усюды, дзе патрабуецца за-
бяспечыць адназначнае прадстаўленне кірыліцкага тэксту лацінскімі 
літарамі і магчымасць алгарытмічнага аднаўлення тэксту ў зыход-
ным кірыліцкім запісе, у прыватнасці пры перадачы дакументаў па 
камп’ютарных сетках. Стандарт не распаўсюджваецца на правілы пе-
радачы лацінскімі літарамі гукавога аблічча слоў, запісаных кірыліцай. 
Правілы прадстаўлення нацыянальных геаграфічных назваў на картах вы-
значаюцца кіруючымі дакументамі адпаведных картаграфічных службаў.

Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и пра-
вила составления : ДАСТ 7.80–2000. СІБВС. – Упершыню ; уведз. 
01.11.2001 г. Стандарт устанаўлівае агульныя патрабаванні да загалоўка 
бібліяграфічнага запісу і правілаў яго складання: набор звестак, 
паслядоўнасць іх прывядзення, прымяненне ўмоўных раздзяляльных 
знакаў. Стандарт распаўсюджваецца на асноўныя віды загалоўкаў, што 
выкарыстоўваюцца ў бібліяграфічных запісах, падрыхтаваных органамі 
навукова-тэхнічнай інфармацыі, бібліятэкамі, цэнтрамі дзяржаўнай 
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бібліяграфіі, выдавецкімі і іншымі арганізацыямі, якія ажыццяўляюць 
бібліяграфічную дзейнасць, незалежна ад іх арганізацыйна-прававой 
структуры, ведамаснай прыналежнасці і формы ўласнасці. Стандарт не 
распаўсюджваецца на бібліяграфічныя спасылкі.

Библиографическая запись. Библиографическое описание электрон-
ных ресурсов. Общие требования и правила составления = Бібліяграфічны 
запіс. Бібліяграфічнае апісанне электронных рэсурсаў. Агульныя 
патрабаванні і правілы складання : ДАСТ 7.82–2001. СІБВС. – Упер-
шыню ; уведз. 01.01.2003 г. Стандарт устанаўлівае агульныя патрабаванні 
і правілы складання бібліяграфічнага апісання электроннага рэсурсу: 
набор галін і элементаў бібліяграфічнага апісання, паслядоўнасць іх раз-
мяшчэння, напаўненне і спосаб прадстаўлення элементаў, прымяненне 
ўмоўных раздзяляльных знакаў. Стандарт распаўсюджваецца на электрон-
ныя рэсурсы, апісанне якіх складаецца бібліятэкамі, органамі навукова-
тэхнічнай інфармацыі, цэнтрамі дзяржаўнай бібліяграфіі і іншымі 
ўстановамі, якія займаюцца бібліяграфічнай апрацоўкай інфармацыі.

Электронные издания. Основные виды и выходные сведения = Элек-
тронныя выданні. Асноўныя віды і выхадныя звесткі : ДАСТ 7.83–2001. 
СІБВС. – Упершыню ; уведз. 01.03.2003 г. Стандарт устанаўлівае асноўныя 
віды электронных выданняў, а таксама склад і месца размяшчэння вы-
хадных звестак у іх. Стандарт прызначаны для вытворцаў электронных 
выданняў.

Издания обложки и переплеты. Общие требования и правила оформ-
ления = Выданні вокладкі і пераплёты. Агульныя патрабаванні і правілы 
афармлення : ДАСТ 7.84–2002. СІБВС. – Упершыню ; уведз. 01.03.2003 г. 
Стандарт устанаўлівае патрабаванні да афармлення вокладак і пераплётаў 
кніжных і серыйных выданняў. Стандарт не распаўсюджваецца на га-
зетныя і аркушныя выданні. Стандарт прызначаны для выдавецтваў і 
паліграфічных прадпрыемстваў, незалежна ад іх структуры, ведамаснай 
прыналежнасці і формы ўласнасці.

Издания. Общие требования к издательской аннотации = Выданні. 
Агульныя патрабаванні да выдавецкай анатацыі : ДАСТ 7.86–2003. 
СІБВС. – Упершыню ; уведз. 01.06.2005 г. Стандарт устанаўлівае 
патрабаванні да зместу, пабудовы і афармлення выдавецкай анатацыі. 
Стандарт прызначаны для прымянення асобамі і арганізацыямі, якія зай-
маюцца выдавецкай дзейнасцю.

Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публикаций = 
Правілы скарачэння загалоўкаў і слоў у загалоўках публікацый : 
ДАСТ 7.88–2003. СІБВС. – Упершыню ; уведз. 01.10.2005 г. Стан-
дарт устанаўлівае правілы скарачэння загалоўкаў і слоў у загалоўках 
публікацый на мовах, якія выкарыстоўваюць лацінскі, грэчаскі і кірыліцкі 
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алфавіты. Дадзены стандарт распаўсюджваецца на бібліяграфічныя 
спасылкі і аналітычнае бібліяграфічнае апісанне ў выпадках, вызнача-
ных ДАСТ 7.1.

Оригиналы текстовые авторские и издательские. Общие требования = 
Арыгіналы тэкставыя аўтарскія і выдавецкія. Агульныя патрабаванні : 
ДАСТ 7.89–2005. СІБВС. – Упершыню ; уведз. 01.10.2006 г. Стандарт 
распаўсюджваецца на тэкставыя арыгіналы для неперыядычных, пе-
рыядычных выданняў і выданняў з працягам. Стандарт устанаўлівае 
асноўныя патрабаванні да афармлення аўтарскіх тэкставых арыгіналаў, 
якія перадаюцца аўтарам (калектывам аўтараў) у выдавецтва (выдавецкія 
арганізацыі) для выдання ў адпаведнасці з заключаным дагаворам, а так-
сама да выдавецкіх тэкставых арыгіналаў, якія перадаюцца выдаўцамі 
(выдавецкімі арганізацыямі) паліграфічным прадпрыемствам.

Универсальная десятичная классификация. Структура, правила ве-
дения и индексирования = Універсальная дзесятковая класіфікацыя. 
Структура, правілы вядзення і індэксавання : ДАСТ 7.90-2007. СІБВС. – 
Упершыню ; уведз. 01.11.2008 г. Стандарт устанаўлівае правілы вядзення 
табліц Універсальнай дзесятковай класіфікацыі (УДК) і выкарыстання 
іх для індэксавання дакументаў і інфармацыйных запытаў па зместавых 
прыметах. Стандарт не распаўсюджваецца на індэксаванне мастацкай 
літаратуры для масавых бібліятэк.

Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление : СТБ 2372–
2014 СІБВС. – Упершыню ; уведз. 01.02.2015 г. Стандарт устанаўлівае 
патрабаванні да складу і размяшчэння элементаў выдавецкага афармлен-
ня артыкулаў у тэкставых навуковых і вытворча-практычных часопісах, 
перыядычных зборніках і зборніках з працягам. Стандарт рэгламентуе 
выдавецкае афармленне наступных матэрыялаў: артыкулаў, у тым ліку 
перадавых артыкулаў, аглядных артыкулаў; дакладаў і паведамленняў, 
тэзісаў дакладаў і паведамленняў, рэзалюцый, рэкамендацый і іншых 
матэрыялаў канферэнцый, нарад, з’ездаў і да т. п. Стандарт прызнача-
ны для выдаўцоў, вышэйшых навучальных устаноў і арганізацый, якія 
ажыццяўляюць выпуск навуковых і вытворча-практычных часопісаў, пе-
рыядычных зборнікаў і зборнікаў з працягам.

Журналы. Общие технические условия = Часопісы. Агульныя 
тэхнічныя ўмовы : СТБ 7.2001–2003. СІБВС. – Упершыню ; уведз. 
01.03.2004 г. Cтандарт распаўсюджваецца на асноўныя віды перыядычных 
часопісных выданняў (літаратурна-мастацкія, грамадска-палітычныя, 
навуковыя, вытворча-практычныя, папулярныя, навукова-папулярныя). 
Cтандарт устанаўлівае агульныя тэхнічныя патрабаванні да асноўных 
паказчыкаў выдавецка-паліграфічнага афармлення часопіса. Стандарт 
не распаўсюджваецца на часопісы для дзяцей.
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Оригиналы для полиграфического репродуцирования в газет-
ном производстве. Общие технические требования = Арыгіналы для 
паліграфічнага рэпрадуктавання ў газетнай вытворчасці. Агульныя 
тэхнічныя патрабаванні : СТБ 7.2–2012 СІБВС. – Узамен ДАСТ 7.2–
2001 ; уведз. 01.07.2012 г. Стандарт распаўсюджваецца на арыгіналы, пры-
значаныя для паліграфічнага рэпрадуктавання ў газетнай вытворчасці 
спосабам плоскага афсетнага друку, і ўстанаўлівае агульныя тэхнічныя 
патрабаванні да арыгіналаў газетнага выдання ў электронным выгля-
дзе, колерадзеленых арыгіналаў газетнага выдання на празрыстай аснове. 
Стандарт не распаўсюджваецца на факсімільныя фотакопіі газет па ДАСТ 
25807, арыгіналы газетных палос для перадачы па каналах сувязі па ДАСТ 
25805, аўтарскія або выдавецкія тэкставыя і (або) выяўленчыя арыгіналы 
па ДАСТ 7.89.

Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформле-
ния = Выданні. Выхадныя звесткі. Агульныя патрабаванні і правілы афарм-
лення : СТБ 7.4-2009. СІБВС. – Упершыню ; уведз. 01.09.2009 г. (са змянен-
нем № 1, зацверджаным пастановай Дзяржстандарта Рэспублікі Беларусь ад 
22.06.2011 г. № 35; змяненне ўведзена 01.09.2011 г.). Стандарт устанаўлівае 
патрабаванні да складу выхадных звестак кніжных, перыядычных выданняў 
і выданняў з працягам, нотных, ліставых выданняў, афармлення выхадных 
звестак і парадку размяшчэння на элементах выданняў.

Бібліяграфічны запіс. Скарачэнне слоў і словазлучэнняў на беларус-
кай мове. Агульныя патрабаванні і правілы = Библиографическая за-
пись. Сокращение слов и словосочетаний на белорусском языке. Общие 
требования и правила : СТБ 7.12–2001. СІБВС. – Узамен СТБ 7.12.–95 ; 
уведз. 01.07.2002 г. Стандарт устанаўлівае агульныя патрабаванні і правілы 
скарачэння слоў і словазлучэнняў на беларускай мове, а таксама асоб-
ныя выпадкі скарачэння слоў, якія часта сустракаюцца ў бібліяграфічным 
запісе. Стандарт прызначаны для бібліятэк, органаў навукова-тэхнічнай 
інфармацыі, кніжных палат, выдавецтваў. Дапускаецца прымяняць 
скарачэнні, не прадугледжаныя дадзеным стандартам, або больш кароткія 
варыянты скарачэння слоў, чым у дадзеным стандарце, пры наяўнасці 
даведачнага апарату, які забяспечвае іх расшыфроўку.

Издания. Международный стандартный книжный номер. Использо-
вание и издательское оформление = Выданні. Міжнародны стандартны 
кніжны нумар. Выкарыстанне і выдавецкае афармленне : СТБ 7.53-2008. 
СІБВС. – Упершыню ; уведз. 01.03.2009 г. Стандарт распаўсюджваецца на 
спосаб ідэнтыфікацыі выданняў на аснове ўжывання Міжнароднага стан-
дартнага кніжнага нумара (ISBN) і ўстанаўлівае парадак выкарыстання і 
прысваення, структуру, склад, размяшчэнне ў выданнях, форму падання 
ISBN у знаку штрыхавога кода.
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Выданні. Асноўныя віды. Тэрміны і дэфініцыі = Издания. Основные 
виды. Термины и определения : СТБ ДАСТ 7.60–2005. СІБВС. – Уза-
мен СТБ 7.60–93 ; уведз. 01.08.2005 г. Стандарт устанаўлівае тэрміны і 
дэфініцыі, якія прымяняюцца ў галіне кнігавыдання.

Альбомы. Общие технические условия = Альбомы. Агульныя 
тэхнічныя ўмовы : СТБ 7.200–2003. СІБВС. – Упершыню ; уведз. 
01.03.2004 г. Стандарт распаўсюджваецца на ўсе віды альбомаў, у тым ліку 
альбомы мод, атласы (акрамя картаграфічных) і ілюстраваныя каталогі 
альбомнага тыпу (пра музеі, выстаўкі і г. д.).

Справочники. Основные виды. Требования к основному тексту, ап-
парату издания и издательскому оформлению = Даведнікі. Асноўныя 
віды. Патрабаванні да асноўнага тэксту, апарату выдання і выдавецкага 
афармлення : СТБ 7.202–2005. СІБВС. – Упершыню ; уведз. 01.10.2005 г. 
Стандарт устанаўлівае асноўныя віды даведнікаў, іх структуру, а таксама 
патрабаванні да асноўнага тэксту, апарату выдання і выдавецкага афарм-
лення. Стандарт распаўсюджваецца на ўсе віды даведнікаў, якія выдаюцца 
ў Рэспубліцы Беларусь.

Энциклопедии. Основные виды. Требования к основному тексту, аппа-
рату издания и издательскому оформлению = Энцыклапедыі. Асноўныя 
віды. Патрабаванні да асноўнага тэксту, апарату выдання і выдавецкага 
афармлення : СТБ 7.203–2005. СІБВС. – Упершыню ; уведз. 01.11.2005 г. 
Стандарт устанаўлівае асноўныя віды энцыклапедый, іх структуру, а так-
сама патрабаванні да асноўнага тэксту, апарату выдання і выдавецкага 
афармлення.

Издания книжные. Общие технические условия = Выданні кніжныя. 
Агульныя тэхнічныя ўмовы : СТБ 7.204–2006. СІБВС. – Упершыню ; 
уведз. 01.10.2006 г. Стандарт распаўсюджваецца на тэкставыя кніжныя 
выданні для дарослых чытачоў. Стандарт не распаўсюджваецца на 
падручнікі і навучальныя дапаможнікі, факсімільныя выданні і 
мініяцюрныя кніжныя выданні.

Издания. Знак охраны авторского права. Общие требования и пра-
вила оформления = Выданні. Знак аховы аўтарскага права. Агульныя 
патрабаванні і правілы афармлення : СТБ 7.205–2006. СІБВС. – Упер-
шыню ; уведз. 01.10.2006 г. Стандарт устанаўлівае патрабаванні да са-
ставу і формы прадстаўлення знака аховы аўтарскага права, які зме-
шчаны ў кнігах і брашурах, серыйных выданнях, нотных, электронных, 
картаграфічных, выяўленчых, аўдыё- і відэавыданнях.

Издания книжные и журнальные для детей. Общие технические ус-
ловия = Выданні кніжныя і часопісныя для дзяцей. Агульныя тэхнічныя 
ўмовы : СТБ 7.206–2006. СІБВС. – Упершыню ; уведз. 01.11.2006 г. Стан-
дарт распаўсюджваецца на выданні кніжныя і часопісныя для дзяцей, 



у тым ліку камбінаваныя выданні, якія выпускаюцца з выкарыстаннем 
шрыфтоў кірылічнай і/або лацінскай графічных асноў, і ўстанаўлівае 
патрабаванні да шрыфтавога афармлення і якасці паліграфічнага вы-
канання выданняў.

Газеты. Общие технические требования = Газеты. Агульныя 
тэхнічныя патрабаванні : СТБ 7.207–2006. СІБВС. – Упершыню ; уведз. 
01.04.2007 г. Стандарт распаўсюджваецца на газеты рознай тэматыкі, 
перыядычнасці, аб’ёму, ведамаснай і адміністрацыйна-тэрытарыяльнай 
прыналежнасці і ўстанаўлівае агульныя тэхнічныя патрабаванні. Стандарт 
не распаўсюджваецца на газетна-часопісныя выданні і газеты для дзяцей.

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-
ления = Бібліяграфічная спасылка. Агульныя патрабаванні і правілы 
складання : СТБ 7.208–2008. СІБВС. – Упершыню ; уведз. 01.07.2009 г. 
Стандарт устанаўлівае агульныя патрабаванні і правілы складання 
бібліяграфічнай спасылкі: асноўныя віды, структуру, склад, размяшчэнне 
ў дакументах. Стандарт распаўсюджваецца на бібліяграфічныя спасылкі, 
якія выкарыстоўваюцца ў апублікаваных і неапублікаваных дакументах на 
любых носьбітах. Стандарт прызначаны для аўтараў, рэдактараў, выдаўцоў.

Выданні. Асноўныя элементы. Тэрміны і азначэнні = Издания. Ос-
новные элементы. Термины и определения : СТБ 7.209–2008. СІБВС. – 
Упершыню ; уведз. 01.07.2009 г. Стандарт устанаўлівае тэрміны і 
дэфініцыі асноўных элементаў выдання, неабходных для яго выдавецка-
кнігагандлёвай характарыстыкі, бібліяграфічнай ідэнтыфікацыі і статы-
стычнага ўліку.
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д а д а т а к  3 
Слоўнік аСноўных Тэрмінаў і паняццяў  

па дыСцыпліне «меТодыка рэдагавання»

Адаптацыя – аўтарская перапрацоўка ўласнага або чужога тэксту, 
часцей за ўсё іншамоўнага, з мэтай яго спрашчэння, прыстасавання да 
акалічнасцей новага літаратурнага кантэксту, дыскурсу; для ўспрымання 
малападрыхтаваным чытачом.

Адрасат – асоба, якая атрымлівае, дэшыфруе і інтэрпрэтуе якое-не-
будзь паведамленне, рэцыпіент-атрымальнік, спажывец інфармацыі, 
чытач, глядач, слухач.

Адрасант – асоба, якая адпраўляе паведамленне, донар інфармацыі, 
аўтар.

Азнаямляльнае чытанне – хуткае чытанне (не словамі і словазлучэн-
нямі, а цэлымі радкамі, абзацамі), асноўныя задачы якога заключа-
юцца ў асэнсаванні тэмы тэксту, знаёмстве з яго зместам, аўтарскай 
задумай, індывідуальнай манерай выкладу інфармацыі, стылістычнай 
сваеасаблівасцю, ацэнцы яго цэласнасці, жанравай прыналежнасці, 
адпаведнасці тэксту задачам апублікавання, унутранай ідэалогіі рэдакцыі 
СМІ ці выдавецтва, запатрабаванням грамадства.

Алагізм – наўмыснае або неўсвядомленае аўтарам парушэнне ў 
маўленні лагічных сувязей.

Аналіз тэксту – выяўленне ў тэксце пэўных (зададзеных мэтамі аналізу) 
уласцівасцей (семантычных, лагічных, стылістычных і г. д. ці іх сукуп-
насцей), а таксама іх інтэрпрэтацыя на падставе вызначаных навуковых 
крытэрыяў.

Аплікацыя – спосаб стварэння кампазіцыі аўтарскага тэксту з кавалкаў 
сваіх твораў або твораў іншых аўтараў ці пабудаваны такім чынам новы 
тэкст.

Аўтар – асоба, якая шляхам фізічных і (або) інтэлектуальных 
намаганняў стварае літаратурны, мастацкі, навуковы твор, з’яўляецца 
вынаходцам чаго-небудзь.

Аўтограф – аўтарскі рукапіс (тэкст) кнігі, артыкула і да т. п.

Вёрстка – размяшчэнне на палосах арыгінал-макета яго папярэдне 
падрыхтаваных складнікаў (тэкставых блокаў, ілюстрацый, загаловач-
ных комплексаў), іх аздабленне і афармленне, а таксама вынік гэтага 
працэсу – гатовыя для перадачы ў тыпаграфію палосы перыядычнага або 
кніж нага выдання.
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Від выдання – катэгорыя, якая дазваляе класіфікаваць выданні, што 
адрозніваюцца адзінствам некаторых характэрных прыкмет (характар 
інфармацыі, мэтавае прызначэнне, структура, перыядычнасць, знакавая 
прырода інфармацыі і г. д.).

Выданне – выдадзены твор у выглядзе кнігі або перыядычны сродак 
масавай інфармацыі (газета, часопіс).

Галоўны рэдактар – спецыяліст, які кіруе працай рэдакцыі СМІ ці вы-
давецтва.

Доказ – довад або факт, які з’яўляецца падставай для сцвярджэння 
чаго-небудзь, сведчаннем чаго-небудзь, а таксама сістэма высноў, што 
служыць для ўстанаўлення новага палажэння на падставе іншых, раней 
вядомых, даказаных, сапраўднасць якіх не выклікае сумненняў.

Дэфініцыя – дакладнае і лагічнае азначэнне якога-небудзь паняцця, што 
ўтрымлівае пералік найбольш істотных яго характарыстык і ўласцівасцей.

Змест – пералік раздзелаў, рубрык кнігі або часопіса з указаннем 
нумароў старонак, дзе гэтыя часткі выдання змяшчаюцца. 

Ідэалагічная якасць тэксту – змястоўная і фармальная адпаведнасць 
аўтарскага тэксту прынятым у пэўным соцыуме (краіне, асобным вы-
давецтве ці сродку масавай інфармацыі) нормам і правілам, ідэалам і 
каштоўнасцям, уяўленням і поглядам.

Ілюстрацыя – графічны аб’ект (малюнак, фатаграфія, чарцёж, схема, 
карта, план, графік, дыяграма) у кнізе, газеце, часопісе, які суправаджае 
тэкст, тлумачыць яго або з’яўляецца самастойным інфармацыйным пра-
дуктам.

Калумніст (рэдактар-калумніст) – аўтар (галоўны рэдактар выдання, 
журналіст, пісьменнік), які вядзе калонку (рубрыку) у пэўным сродку 
масавай інфармацыі. 

Кампазіцыя – будова аўтарскага (мастацкага, публіцыстычнага, музычна-
га) твора, вызначаныя суадносіны паміж яго асобнымі складовымі часткамі.

Кантрольнае (шліфавальнае) чытанне – завяршальны этап працы рэ-
дактара, што заключаецца ў хуткім прачытванні ўсяго тэксту ці выбарачна 
пэўнай яго часткі з мэтай ацэнкі мэтазгоднасці выкарыстання ўсіх тэк-
ставых фрагментаў (верыфікацыя выхадных звестак, зместу, рубрыка-
цыйных адзінак, ілюстрацыйных матэрыялаў; праверка аднастайнасці 
прадстаўлення фактычнага матэрыялу (дат, імён і прозвішч, геаграфічных 
назваў і іншых найменняў); суаднясенне загаловачнага комплексу і 
ілюстрацый з тэкстам і г. д.).
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Кантэнт-рэдактар (кантэнт-менеджар, рэдактар сайта) – спецыяліст 
па стварэнні і распаўсюджванні кантэнту (тэкставай, графічнай, аўдыя- і 
відэаінфармацыі), які працуе ў рэдакцыі інтэрнэт-выдання, займаецца 
напаўненнем сайта прадпрыемства, прыватнай асобы і г. д. 

Капірайтар – спецыяліст у напісанні рэкламных і прэзентацыйных 
тэкстаў для прасоўвання (папулярызацыі) тавараў і паслуг, прыватных 
асоб ці прадпрыемстваў, ідэй і кампаній.

Карэктар – супрацоўнік выдавецтва, рэдакцыі перыядычнага выдан-
ня, друкарні ці іншай установы, у якой ажыццяўляецца падрыхтоўка да 
друку (апублікавання іншым чынам) пэўнай тэкставай інфармацыі, што 
вычытвае і правіць карэктуру. 

Карэктарская праўка – вычытка аўтарскага тэксту, які ўжо прайшоў рэ-
дактарскую падрыхтоўку, з мэтай выпраўлення пакінутых памылак друку, 
унясення арфаграфічных і пунктуацыйных выпраўленняў.

Карэктарскія (карэктурныя) знакі (знакі карэктарскай праў кі) – набор 
спецыяльных сімвалаў, пры дапамозе якіх у аўтарскі рукапіс ці карэкту-
ру ўносяцца разнастайныя выпраўленні (замена, устаўка, пасоўванне, 
выкідка, перастаноўка элементаў, вылучэнне элементаў набору, шрыф-
тавыя змены, адмена зробленых правак і г. д.). 

Карэктура – працэс выпраўлення (карэктарам, рэдактарам, дзяжур-
ным па нумары і г. д.) памылак на друкарскім адбітку (арыгінал-макеце 
кніжнага выдання ці раздрукаваных палосах вёрсткі перыядычнага вы-
дання), а таксама сам гэты адбітак.

Катахрэза – семантычна неапраўданае спалучэнне слоў, выразаў, па-
мылковае або наўмыснае.

Літаратурнае рэдагаванне – аналіз, ацэнка і ўдасканаленне фор-
мы і зместу твора з пункту гледжання яго моўных якасцей, стылёвых 
уласцівасцей, кампазіцыйных характарыстык.

Літаратурны агент – спецыяліст, які прадстаўляе інтарэсы аўтара, зай-
маецца пошукам выдавецтва для апублікавання твора, вядзе перамовы 
аб магчымасці друку кнігі, удзельнічае ў складанні кантракту (аўтарскай 
дамовы), адсочвае карэктнасць выплат аўтару, можа прымаць удзел у 
рэдагаванні рукапісу, а таксама ў прасоўванні кнігі на рынку.

Літаратурны рэдактар – спецыяліст, які займаецца аналізам, ацэнкай і 
ўдасканаленнем формы і зместу аўтарскага твора з пункту гледжання яго 
моўных якасцей, стылёвых уласцівасцей, кампазіцыйных характарыстык 
з мэтай падрыхтоўкі да апублікавання.

Мастацкае рэдагаванне – мастацкае афармленне пэўнага выдання, а 
таксама аналіз і ацэнка працы мастака над выдавецкім праектам.
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Мастацкі рэдактар (більд-рэдактар) – спецыяліст у мастацкім 
афармленні выдання, які ажыццяўляе аналіз і ацэнку працы ілюстратара 
(фатографа, мастака) над выдавецкім праектам.

«Методы ка рэдагавання» – прыкладная дысцыпліна, у якой выву-
чаюцца спецыяльныя прыёмы і ме та ды працы рэдактара з аўтарскім 
літаратурным творам па яго аналізаванні, ацэн цы, удасканаленні (пры 
неабходнасці) і пад рых тоў цы да апублікавання.

Мысленчы эксперымент – працэдура, заснаваная на параўнальным 
аналізе, лінгвістычным і стылістычным эксперыментах, а таксама на 
прымяненні прыёму канкрэтызацыі, якая выконваецца рэдактарам для 
выяўлення і ліквідацыі памылак і зместавых хібаў падчас назірання над 
сэнсавымі адрозненнямі, што ўзнікаюць пры маўленчых, стылістычных, 
структурных, факталагічных і іншых зменах у тэксце.

Навуковае рэдагаванне – аналіз аўтарскага твора з мэтай праверкі яго 
адпаведнасці апошнім дасягненням навукі ў пэўнай галіне ведаў, а такса-
ма навуковай ацэнкі выкладання фактаў, аўтарскіх прапаноў, навуковых 
высноў і да т. п.

Навуковы рэдактар – спецыяліст у пэўнай галіне ведаў, які аналізуе 
аўтарскі твор з мэтай праверкі яго адпаведнасці апошнім дасягненням 
навукі, а таксама навуковай ацэнкі выкладання фактаў і аўтарскіх высноў. 

Паглыбленае чытанне – павольнае, засяроджанае, уважлівае і ўдумлівае 
чытанне, якое праводзіцца для ацэнкі кожнай тэкставай адзінкі як сэн-
сава значнай для ўспрымання ўсяго тэксту ў якасці сістэмнай і цэласнай 
з’явы, для аналізу структуры і кампазіцыі аўтарскага твора (выдання), 
высвятлення прычын неадпаведнасці тэксту пэўным нормам і патраба-
ванням (маўленчым, стылістычным, лагічным, факталагічным, жанра-
вым і г. д.), фіксавання разнастайных рэдактарскіх заўваг (фармуляванне 
стратэгіі рэдактарскіх дзеянняў).

Падтэкст – імпліцытная, прыхаваная інфармацыя, якая аднаўляецца 
на аснове кантэксту з улікам характарыстык пэўнай сітуацыі.

Прадмет рэдактарскага аналізу – грамадская вартасць тэксту, сукупнасць 
яго ўласцівасцей (ступень рэалізацыі аўтарскай задумы, актуальнасць, ад-
паведнасць чытацкай аўдыторыі, запатрабаванасць соцыумам, карэляцыя 
формы і зместу, факталагічная і лагічная якасць, спасаб выкладу інфармацыі, 
жанравая спецыфіка, мова і стыль твора), ацэнка якіх уплывае на прыняцце 
канчатковага рашэння рэдактарам аб публікацыі паданалізнага тэксту.

Праўка-вычытка – рэдактарскае чытанне (звычайна азнаямляльнае 
або шліфавальнае) аўтарскага тэксту для вырашэння пытання пра мэта-
згоднасць яго апублікавання з выяўленнем сэнсавых, кампазі цый ных, 
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стылістычных недапрацовак, зверкай аднастайнасці напісання прозвішч, 
геагра фічных назваў і г. д., праверкай дакладнасці цытат, лічбаў і дат, ад-
паведнасці загалоўкаў тэксту, подпісаў пад ілюстрацыямі. 

Праўка-скара чэн не – наданне аўтарскаму тэксту зададзенага аб’ёму шля-
хам скасавання яго частак ці некаторых элементаў (слоў, словазлучэнняў, 
сказаў), або скарачэнне аднатыпных прыкладаў і фактаў, залішніх падра-
бязнасцей.

Праўка-апрацоўка – самы распаўсюджаны від праўкі, што мае на мэце 
падрыхтоўку да пуб  лі кацыі канчатковага варыянта аўтарскага тэксту, у 
якім улічаны ўсе заўвагі, зробленыя падчас рэдактарскага аналізу. 

Праўка-перапрацоўка – стварэнне новага варыянта тэксту на падставе 
і з выкарыстаннем матэрыялу, прадстаўленага аўтарам. 

Псеўданім – несапраўднае, выдуманае імя, якое часам бяруць аўтары.

Рубрыка – загаловак (назва) раздзела ў перыядычным або кніжным 
выданні, а таксама сам гэты раздзел.

Рубрыкацыя – сістэма супадпарадкаваных загаловачных комплек саў 
у пэўным перыядычным ці кніжным выданні. 

Рэдактарскае чытанне – аснова рэдактарскага аналізу, прафесійнае 
ўважлівае чытанне рэдактарам аўтарскага тэксту, якое мае на мэце яго 
ацэнку і вызначэнне прыдатнасці для апублікавання.

Рэдактарская праўка – рознага кшталту выпраўленні (змястоўна-
сэнсавыя, фактычныя, лагічныя, структурна-кампазіцыйныя, моўна-
стылёвыя), скіраваныя на ўдасканаленне аўтарскага тэксту.

Рэдагаванне – від прафесійнай дзейнасці, які заключаецца: па-першае, 
у кіраўніцтве працай выдавецтваў і рэдакцый сродаў масавай інфармацыі, 
па-другое, ва ўдзеле рэдактара ў падрыхтоўцы на розных узроўнях 
аўтарскага твора да публікацыі, па-трэцяе, у ацэнцы і ўдасканаленні 
аўтарскага твора па змесце і па форме.

Рэдактар тэ ле- і ра дыё пра г рам – спецыяліст, які прымае ўдзел 
у падрыхтоўцы тэ ле- ці ра дыё пра г рамы да эфіру, у яе правядзенні, 
ажыццяўляе збор інфармацыі, кантралюе яе дакладнасць, правярае ка-
рэктнасць, кантактуе са спецыялістамі па профілі праграмы, запрашае іх 
на запіс ці прамы эфір. 

Рэдактарская этыка (прафесійная этыка рэдактара) – комплекс 
правіл, якія рэгламентуюць творчую дзейнасць рэдактара падчас пра-
цы з аўтарскім рукапісам, а таксама крытэрыі прафесійнай карэктнай 
камунікацыі рэдактара з аўтарам.

Рэдактарскі аналіз тэксту – сукупнасць пэўных (мысленчых) аперацый, 
якія праводзяцца рэдактарам пры ацэнцы аўтарскага тэксту падчас вы-
значэння яго грамадскай вартасці (прыдатнасці да публікацыі).



Рэрайтар – спецыяліст, які ажыццяўляе літаратурную апрацоўку (пе-
раробку) ужо апублікаванага аўтарскага тэксту з мэтай яго адаптацыі для 
пэўнай аўдыторыі або патрэб пэўнага сродку масавай інфармацыі, вы-
давецтва.

Серыя – паслядоўны шэраг чаго-небудзь, што характарызуецца 
агульнымі прыкметамі, агульным прызначэннем, складае адну групу; 
адна з адносна самастойных частак фільма, кнігі.

Структура рэдактарскага аналізу – складаная сістэма паслядоўных 
аперацый, якія скіраваны, па-першае, на падзел тэксту на часткі для 
ацэнкі яго сэнсавых адзінак; па-другое, на аналіз структуры тэксту для 
суаднясення паміж сабой яго частак, складання плана тэксту, вылучэння 
вузлоў аповеду і фармальных сродкаў фіксацыі сэнсу; па-трэцяе, на вы-
значэнне чытацкага адраса і суаднясенне зместу тэксту з ментальнымі 
ўласцівасцямі рэцыпіентаў; па-чацвёртае, на ўдакладненне аўтарскай 
задумы і моўна-стылёвай спецыфікі выкладу інфармацыі; па-пятае, на 
прагназаванне адэкватнасці інтэрпрэтацыі тэксту чытачом (слухачом, 
гледачом); па-шостае, на вызначэнне неабходнасці праўкі і яе межаў па 
ўсіх адзінках тэксту (адзінак маўлення: слоў, словазлучэнняў, сказаў і г. д. 
і адзінак мыслення: па няцце, меркаванне, доказы і г. д.). 

Стылізацыя – наданне твору рыс якога-небудзь стылю, падробка пад 
той або іншы стыль.

Таніраванне інтэрстылёвае – з’яўленне ў аўтарскім тэксце пэўнага сты-
лю элементаў іншага, «чужой» лексічнай адзінкі.

Тэкст – замацаваная на пэўным носьбіце цэласная і замкнёная вер-
бальная або невербальная знакава-рытарычная сістэма звязаных паміж 
сабой элементаў-складнікаў, якая ўтрымлівае інфармацыю і дае магчы-
масць рэцыпіентам (чытачам, гледачам, слухачам) яе ўспрымаць, дэшыф-
раваць і інтэрпрэтаваць.

Тэхнічнае рэдагаванне – распрацоўка прынцыпаў вёрсткі і афармлення 
пэўнага выдання, тэхнічная разметка арыгінала.

Тэхнічны рэдактар – спецыяліст у распрацоўцы і ацэнцы макета вы-
дання, яго вёрсткі і афармлення.

Цытата – наўмыснае ўвядзенне чужых слоў, фрагментаў чужых 
выказванняў ці завершаных тэкстаў (напрыклад, вершаў ці лістоў) аўтарам 
ва ўласны твор з мэтай рэалізацыі пэўнай мастацкай задумы ці іншай 
інтэнцыі.

Шрыфт – форма, малюнак напісаных, намаляваных ці надрука ва ных 
літар і іншых знакаў.
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