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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Курс «Праблематыка літаратуры і мастацтва» накіравана на студэнтаў, 

якія навучаюцца  на першай ступені вышэйшай адукацыі  па накірунку 

спецыяльнасці 1-23 01 08-01  Журналістыка (друкаваныя СМІ). 

Мэта і задачы вучэбнай дысцыпліны. 

Пры правядзенні заняткаў студэнты набываюць прафесійныя навыкі 

працы ў СМІ, вучацца асэнсоўваць культурныя падзеі і выяўляць тэндэнцыі ў 

розных відах мастацтваў, ствараць матэрыялы ў публіцыстычным стылі, 

разумеюць асаблівасці выкарыстання жанраў у публікацыях на тэму 

культуры, абапіраючыся на прыклады замежнай і беларускай журналістыкі,  

аналізуюць тэндэнцыі і ўплывы СМІ на культурнае жыццё як краіны ў цэлым 

так і асобных рэгіёнаў. Курс акцэнтуе ўвагу студэнтаў на асновах 

журналісцкай працы ў галіне культуры, скіраваны на тое, каб навучыць 

рыхтаваць аўтарскія публікацыі, дзеля гэтага будучы журналіст павінен 

аднолькава добра арыентавацца ў розных відах мастацтваў. Прадугледжваеца 

знаёмства студэнтаў са спецыфікай розных відаў, родаў і жанраў мастацкай 

творчасці. 

Задачамі дысцыпліны з’яўляюцца:  

– пазнаёміць студэнтаў з асаблівасцямі функцыянавання розных відаў 

мастацтваў; 

 – навучыць адсочваць культурныя працэсы, паглыбляцца ў культурную 

сітуацыю;  

– выпрацаваць прафесійны крытычны падыход да ўспрыяцця з’яў 

мастацтва; 

– навучыць студэнтаў даваць абгрунтаваную адзнаку мастацкім творам; 

– даць уяўленне пра асноўныя падыходы і метады працы для СМІ розных 

фаматаў;  

– выпрацаваць свой уласны аўтарскі стыль. 

Месца вучэбнай дысцыпліны ў прафесійнай падрыхтоўцы 

выпускніка, сувязь з іншымі вучэбнымі дысцыплінамі. Курс 

«Праблематыка літаратуры і мастацтва» уваходзіць у цыкл дысцыплін 

спецыялізацыі і займае важнае месца ў падрыхтоўцы спецыялістаў дадзенага 

профілю, ён дапамагае актывізаваць творчы патэнцыял, прафесійна 

ацэньваць творы літаратуры і мастацтва. Вучэбная дысцыпліна непасрэдным 

чынам звязаная з такімі дысцыплінамі як «Культуралогія», «Гісторыя 

мастацтваў», «Замежная літаратура», «Руская літаратура», «Беларуская 

літаратура», «Прафесійнае майстэрства». 

Патрабаванні да асваення дысцыпліны ў адпаведнасці з 

адукацыйным стандартам.  

Студэнт павінен ведаць: 

– сучасныя сусветныя тэндэнцыі падачы публікацый на тэму літаратуры і 

мастацтва; 

– падыходы да прадстаўлення твораў класічнага і сучаснага мастацтва ў 

айчынных СМІ; 
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– спецыфіку асвятлення праблем культуры ў друкаваных і 

аўдыявізуальных, інтэрнэт-СМІ; 

– жанравыя асаблівасці працы ў тэме культуры; 

– заканамернасці прадстаўлення твораў мастацтва ў масавых і 

спецыялізаваных СМІ. 

Студэнт павінен умець: 

– пісаць аналітычныя артыкулы па праблемах культуры (артыкул, 

карэспандэнцыю, агляд, рэцэнзію) і ўласныя мастацка-публіцыстычныя 

творы (нарыс, эсэ); 

– выпрацоўваць індывідуальны стыль ў журналісцкай творчасці; 

– прадстаўляць творы мастацтва ў масавых і спецыялізаваных СМІ. 

Патрабаванні да акадэмічных кампетенцый спецыяліста. Спецыяліст 

павінен: АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам. АК-3. 

Валодаць даследчыцкімі навыкамі. АК-5. Быць здольным ствараць новыя 

ідэі, быць крэатыўным.    

Патрабаванні да прафесіных кампетэнцый спецыяліста. Спецыяліст 

павінен: ПК-6. Аналізаваць і ацэньваць дадзеныя. ПК-9. Рыхтаваць даклады, 

матэрыялы да прэзентацый. ПК-26. Валодаць методыкай збора інфармацыі, а 

таксама метадамі дадзеных як пачатковай базы у праграмаванні і 

стратэгічным планаванні работы рэдакцый выдавецтваў.  

 

Колькасць акадэмічных гадзін 

 

Факультэт журналістыкі  

Кафедра літаратурна-мастацкай крытыкі 

Курс 4 

Семестр 8 

Лекцыі  30 

Семінары 32 

КСР 6 

Усяго  аўдыторных  

гадзін па дысцыпліне 

  

68 

Усяго гадзін па дысцыпліне  

Форма бягучай атэстацыі  экзамен 

 Форма атрымання 

вышэйшай адукацыі 

  

вочная 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ  

 

Тэма 1. Культура ў эпоху глабалізацыі і яе месца ў сусветных СМІ. 

Віды мастацтваў і ўвага да іх з боку прэсы  

Сутнасць працэсаў глабалізацыі, асноўныя глабалісцкія тэорыі. Этапы 

культурнай глабалізацыі. Розныя погляды на глабалізацыйныя працэсы.  

Смі ў глабалізацыйным працэсе сёння не з’яўляюцца нейтральнымі 

“транслятарамі” культуры, якая адпавядае прызнаным крытэрыям 

сапраўднасці, каштоўнасці, гуманізму. Сёння глабалізацыйныя працэсы 

спрыяюць не столькі далучэнню людзей да высокай культуры, колькі вельмі 

хуткаму распаўсюджанню з’яў маскульту.  “Культурная журналістыка” не 

толькі фарміруе светагляд  чалавека, але з’яўляецца своеасаблдівым 

“ратавальным колам” у свеце грамадства спажывання.   

Тэма 2. Культурныя канфлікты ў сучасным свеце. Роля прэсы ў 

дыялогу культур 

Культурная камунікацыя і дынаміка культуры. Культурны крызіс і шляхі 

яго пераадолення. Асноўныя віды міжкультурнай камунікацыі. Культурны 

шок і культурны канфлікт. Віды культурных канфліктаў (этнічны, 

міжнацыянальны, цывілізацыйны), спосабы іх вырашэння. Адлюстраванне 

культурных канфліктаў у прэсе. Дыялог культур як спосаб папярэджання 

культурных канфліктаў. Мерапрыемствы ў беларускай культуры, якія 

накіраваныя на дыялог культур.  

Тэма 3. Функцыі культурнай журналістыкі ў сучасным свеце 

Журналіст – гід, які дапамагае арыентавацца ў патоку культурных 

падзей. Асабівая актуальнасць гэтай функцыі ў інфармацыйным грамадстве. 

Журналіст як асветнік і гісторык, распавядае пра з’явы і вызначае іх 

кантэкст. Разуменне паняцца кантэксту. Журналіст – інтэрпрытатар, які 

тлумачыць сутнасць культурных падзей. Журналіст – мастак, які стварае 

ўласны твор, які здольны задаволіць эстэтычныя патрэбы чалавека.          

Тэма4. Культурная журналістыка як асаблівы від творчасці  

Асаблівасць журналісцкай творчасці: фармулюецца жорсткая мэта, якая 

дысцыплінуе свядомасць і ўяўленне. Ствараецца твор мастацтва, якое 

задавальняе асаблівыя чалавечыя патрэбы, якія актуальныя і цікавыя ў 

дадзены момант. Прадукт гэтай творчасці – тэкст, які можа стаць 

самастойнай культурнай падзеяй. Розныя аспекты творчасці: матывацыйныя, 

аперацыйныя, інтэлектуальныя, асобавыя. Узаемадзеянне інтэлекта і 

інтуіцыі.  

Тэма 5. Нацыянальная культура і СМІ  

Своеасаблівасць беларускай культуры  (у залежнасці ад геапалітычнага 

становішча і гістарычнага лёсу краіны). Рысы беларускай культуры. 

Народная культура і гарадская, іх адлюстраванне ў прэсе. Паняцце 

“нацыянальнага”. Дзяржаўная палітыка ў галіне культуры. Гістрорыка-

культурныя каштоўнасці і асвятленне ходу іх рэстаўрацыі ў СМІ. Страчаная 



5 

 

спадчына: праблемы вяртання. Працы камісіі “Вяртанне” пры міністэрстве 

культуры.  

Тэма 6. Тэмы культуры ў штодзённых і штотыднёвых СМІ  

Выбар тэмы і ракурса. Увага да падзей, якія атрымліваюць рэзананс у 

маштабах краіны, да персон, якія прымусілі гаварыць пра сябе. Рубрыкацыя 

(у залежнасці ад відаў мастацтваў і інтарэсаў выдання). Асаблівая 

“культурная мова” розныях СМІ, больш даступны і просты стыль масавых 

выданняў.  Замежная культура на старонках беларускіх газет, прынцыпы і 

формы асвятлення.  

Тэма 7. Структура аддзела культуры ў газеце. Асаблівасці 

планавання і арганізацыі працы 

Праца карэспандэнта: “ваўка ногі кормяць”. Задача – паспяваць за 

падзеямі. Рэдактар аддзела – не толькі начальнік і арганізатар, але і самы 

прыдзірлівы чытач (адсочвае падзеі, сочыць за дакладнасцю ў адлюстраванні 

фактаў. Аглядальнік – носьбіт аўтарытэтнага меркавання (не толькі адсочвае 

падзеі, але асэнсоўвае факты, імкнучыся зразумець і прааналізаваць сутнасць 

узнікшых праблем ў той ці іншай культурнай установе ці ў нейкім 

канкрэтным відзе мастацтва. Праца з аўтарамі: “Не мець сто сяброў, а мець 

сто аўтараў”. Неабходнасць кантактаў з творчымі асобамі, якія больш 

інфармаваныя і маюць свой погляд на падзеі, могуць прапанаваць ўласны 

погляд на рэчы.  

Тэма 8. Сецыялізаваныя культурныя выданні Беларусі. 

Медыяхолдынгі ў галіне культуры 

Назвы і тыражы. Увага да пэўных відаў мастацтваў (літаратуры, 

выяўленчага мастацтва, тэатра, кіно, музыкі). Аўтарытэтныя аўтары 

(прафесійныя крытыкі, якія не проста распавядаюць пра падзеі, але на 

падставе іх аналізуюць тэндэнцыі развіцця пэўных відаў мастацтваў, ставяць 

праблемы.  Скіраванасць на пэўную чытацкую аўдыторыю (больш 

падрыхтаваную і патрабавальную). Яркія імёны ў беларускай “культурнай” 

журналістыцы.  

Тэма 9. Уплыў тэлебачання на культурную прастору. Узаемадзеянне 

з друкаванымі СМІ  

Тэлебачанне як “машына сэнсаў”. Стварэнне “міфалагічнай рэчаіснасці” 

сродкамі тэлебачання. Тэлебачанне як транслятар глабальнай поп-культуры 

(рэклама, шоў, масавае кіно). Роля “культурнага архіву” (сусветная 

кінакласіка, оперныя і балетныя спектаклі і г.д.). Спадчына савецкая 

тэлебачання, якая ўвайшла ў гісторыю культуры народаў і пакаленняў у пост-

савецкіх краінах (кульасветпраграмы, тэлепубліцыстыка, тэле- і кінафільмы 

мінулых гадоў. Сучасныя “культурныя гібрыды”, якія стварае тэлебачанне 

(кшталту “Старыя песні пра галоўнае).  

Тэма 10. Жанры публікацый на тэмы культуры, прынцыпы іх 

выкарыстання 

Выбар жанру ў залежнасці ад тэмы: што мы хочам сказаць? Уменне 

фармуляваць сутнасць (лід). Варыянтнасць у падыходах да тэмы (у 



6 

 

залежнасці ад тыпу выданняў). Структура і стыль матэрыялаў. Тэндэнцыі ў 

выкарыстанні жанраў у публікацыях на тэму літаратуры і мастацтва, 

узаемапранікненне жанраў.  

Тэма 11. Аўтарскае “я” ў публікацыях на тэмы культуры 

Права на суб’ектывізм (разважаць сыходзячы з уласных цікавасцяў, 

уражанняў, жыцёвага вопыту з выкарыстаннем багажу ведаў). Палітра 

розных меркаванняў ( паколькі аўтарскі тэкст першапачаткова суб’ектыўны, 

для раўнавагі даюцца каментары ці цытаты аўтарытэтных людзей, чые думкі 

ўяўляюць цікавасць, ці адлюстроўваюць супрацьлеглы пункт погляду на твор 

мастацтва. Крэатыўная падача (выбар загалоўка, які дапамагае стварыць 

кантэкст падзеі, падзел тэксту з дапамогай падзагалоўкаў, выкарыстанне 

вынасак і ўрэзак пры вёрстцы, якія акцэнтуюць увагу на пэўных думках і 

тэзісах, падбор фота. Права на творчы эксперымент. Адзінства формы і 

зместу. Гонза-журналістыка як глыбокасуб’ектыўны аўтарскі стыль, і яго 

урок: быць гатовым у любы момант нешта здаць у друк. 

Тэма 12. Суіснаванне традыцыйнай і “новай” журналістыкі: за кім 

будучыня?   

Новая журналістыка – новая сутнасць (з гісторыі пытання). Прыкладны 

“новай “ журналістыкі ў публікацыях на культурную тэматыку ў замежным і 

айчынным друку. “Блогі” як сродак самавыражэння (не абмежаванасць ў 

выбары тэм. Незалежнасць, вольны стыль апавядання, асаблівая аўтарская 

мова, якая можа быць зразумелая вузкай аўдыторыі). “Блогі” як крыніца 

навін. Тыповае і прыватнае ў “блогавай” журналістыцы.  

Інтэрактыўнасць “новай” і традыцыйнай журналістыкі, адваротная 

сувязь.  

Тэма 13. Метады працы журналіста ў галіне культуры 

Паглыбленне ў творчы асяродак, веданне сітуацый у арганізацыях і 

творчых калектывах, увага да іх творчасці. Веданне кантэксту (гісторыі 

асобных відаў мастацтваў, падзей, якія папярэднічалі сітуацыі, спрыялі 

з’яўленню яркіх асоб. Праца з “інфарматарамі”, уменне заводзіць “сваіх 

людзей”, якія аператыўна распавядуць пра творчыя акцыі ці папярэдзяць пра 

будучыя падзеі. Планаванне працоўнага дня, таймінг (уменне ў патоку падзей 

выбраць менавіта тое, што найбольш цікавае выданню, здольнасць ухапіць 

адразу некалькі падзей.  

Тэма 14. Арганізацыя працы СМІ ў дачыненні да літаратуры і 

мастацтва 

Рэдакцыйныя заданні і ўласныя зацікаўленасці: шукаем баланс. 

Аператыўныя матэрыялы пра культурныя падзеі і грунтоўныя артыкулы ў 

залежнасці ад фармату выдання. Ініцыятыва: зрабіце яе нормай.  

Унутрырэдакцыйная “культурная” палітыка. Спецыяльныя выпускі па 

культуры ў агульнанацыянальных выданнях (напаўненне і падача).  

Тэма 15. Прынцыпы і падыходы да тэмы культуры ў таблоідах і 

“глянцавых” выданнях 
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Дэвальвацыця паняцця культуры ў выданнях таблоіднага тыпу. Увага да 

масавых відаў мастацтваў, праца на “раскручаныя” імёны і твары, 

“засвечаных” на экране. Культурная сенсацыя  і асаблівасці падачы яе ў 

розных СМІ. 

Тэма 16. Палеміка і дыскусія як форма крытычнага асэнсавання 

літаратуры і мастацтва ў СМІ  

Палітра розных меркаванняў у СМІ. Дыскусія як сродак аналізу развіцця 

розных відаў мастацтва. Выбар удзельнікаў дыскусіі. Вядзенне дыскусій і 

“круглых сталоў”: ўменне задаваць вострыя пытанні і быць карэктным. 

Адлюстраванне дыскусіі на газетнай старонцы: структура тэксту, растаноўка 

акцэнтаў. Прыклады палемічных публікацый у беларусікх СМІ.     

Тэма 17. Інфармацыйныя крыніцы. Асаблівасці напісання анатацыі 

і анонсу 

Нашы інфармацыйныя крыніцы ў галіне культуры ( сувязь з 

міністэрствам культуры, установамі і арганізацыямі, творчымі саюзамі). 

Прэс-службы і журналісты: хто ад каго залежыць? Прэс-рэліз: перапісаць ці 

зрабіць спасылку?Анонс: працуем з фактам, якога яшчэ не было. Анатацыя: 

пераказ сутнасці твору ці падзеі. Наша тэлефонная кніжка: кантакты даражэй 

за ўсё.   

Тэма 18. Падрыхтоўка да інтэрв’ю з дзеячамі культуры 

Віды інтэрв’ю і іх мэтавае выкарыстанне (аператыўнае, інтэрв’ю-аналіз, 

партрэтнае). Схема пабудовы інтэрв’ю, структура. Падрыхтоўка да інтэв’ю з 

творчай асобай: стварэнне пытальніка. Розныя тыпы інтэрв’юіруемых: як іх 

разгаварыць? Аўтарызацыя гатовага тэксту.  

Тэма 19. СМІ пра праблемы творцаў. Творчы партрэт 

Асобы, вартыя “творчых партрэтаў” (мастакі, акцёры, рэжысёры, 

спевакі). Нагода для напісання (юбілей, творчая перамога, прызначэнне на 

пасаду, яркая падзея з удзелам героя). Выкарыстанне “творчых партрэтаў” у 

мінулым і ў сучасным друку: шукаем прыклады.  

Тэма 20. Асаблівасці культурнага рэпартажу 

Асноўны прынцып рэпарцёру – нічога не прымаць на веру, капнуць 

глыбей. Аснова для рэпартажу – дынамічная падзея. Задача журналіста 

назіраць і фіксаваць факты. Лінейная схема пабудовы рэпартажу. Апускаем 

нязначнае і робім акцэнты на галоўным. Дэталі дзеля стварэння “эфекта 

прысутнасці”. Падзеі ў культуры, вартыя рэпартажнай формы падачы.  

Тэма 21. Культурная аналітыка. Розныя падыходы да асвятлення 

праблем культуры  

Распрацоўка тэмы ( падзел на аспекты). Падбор фактаў для аналізу, 

логіка іх выкладання. Разуменне сэнсу і значэння аналізуемых сітуацый.  

Актуальнасць тэмы для грамадства ў дадзены момант. Разуменне 

існавання праблем культуры. Карэспандэнцыя і артыкул на тэму культуры. 

Запатрабаванасць аналітыкі ў сучасных беларускіх выданнях.  

Тэма 22. Рэцэнзія – каралева культурніцкіх жанраў 
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Рэчаіснасць, адлюстраваная ў мастацкіх творах. Задачы крытыка. Логіка-

вобразная карціна твору і веданне кантэксту( у залежнасці ад базавых ведаў і 

жыцёвага вопыту). Веданне працэсаў і тэндэнцый, якія дапамагаюць даць 

адзнаку твору. Структура рэцэнзіі і ўпісанне яе ў аўтарскую эстэтычную 

канцэпцыю. Адраснасць рэцэнзіі. Чытаем рэцэнзіі на творы беларускага 

мастацтва.  

Тэма 23. Мастацка-публіцыстычныя жанры. Спецыфіка жанру эсэ  

Сінкрэтызм жанраў (змяшэнне публіцыстычнага гучання з мастацкай 

формай выкладання). Магчымасці ўздзеяння на масавую аўдыторыю. Думка і 

вобраз у нарысе. Пэўны аспект канцэпцыі чалавека і грамадскага жыцця. 

Скіраванасць нарыса на чалавека і праблемную сітуацыю. Накапленне 

фактаў і эмоцый для нарысу. Адлюстраванне вопыту асобы і чалавецтва ў 

эсэ. Філасафічнасць і свабода думкі аўтара. Перспектывы выкарыстання 

жанру на старонках беларускіх выданняў.   

Тэма 24. Літаратурны агляд. Прынцыпы выбару твораў для агляду  

Тэматычныя агляды ў культурніцкай тэматыцы. Літаратурны агляд як 

самы распаўсюджаны “прадстаўнік” жанру ў Беларусі. Аналітычны метад 

працы журналіста пры напісанні агляду. Тэматычны прынцып выбару твораў 

для агляду (вайна, каханне, гісторыя і г.д.) Літаратура, якая выйшла за пэўны 

перыяд. Паэтычныя навінкі ці новыя кнігі прозы. Моўны прынцып падзелу ў 

Беларусі ў залежнасці ад існавання дзвюх дзяржаўных моў.   

Тэма 25. Статус творчай асобы ў краіне. Праблемы ўзаемаразумення 

дзеячаў культуры і прадстаўнікоў СМІ 

Творчыя людзі і творчыя асобы. Зацікаўленасць дзяржавы ў выхаванні 

творчых асоб і адзначэнне ўкладу майстроў мастацтваў. Абмеркаванне 

праблем творцаў на старонках газет. Канфлікты паміж знакамітымі людзьмі і 

прэсай. Што вышэй: прафесійная ўдача ці журналісцкая этыка?  

Тэма 26. Культура ў рэгіянальным друку 

Адлюстраванне рэгіянальных падзей у раённых і абласных газетах. 

Адарванасць ад падзей рэспубліканскага маштабу (калі яны адбываюцца ў 

іншых рэгіёнах). Аддзел культуры ў “раёнцы”: мара ці неабходнасць? 

(Важнасць значных культурных тэм для кожнага грамадзяніна, шырыня іх 

ахопу).   

Тэма 27. Тэатр у СМІ: тэатральная крытыка і тэатральная 

журналістыка 

Этапы развіцця тэатральнага мастацтва (ў свеце і Беларусі). Статус 

нацыянальнага тэатра. Значныя творы і знакавыя імёны. Тэатральная школа 

краіны. Тэатральныя фестывалі Беларусі. Розныя тэатральныя формы. Погляд 

крытыка і погляд журналіста. Выбітныя беларускія тэатральныя крытыкі.  

Тэма 28. Кінематограф і друк. Станаўленне айчыннага кіно і 

сучасныя беларускія кінапраекты  

Кіно як сінкрэтычнае мастацтва. Накірункі развіцця сусветнага 

кінематографа. Кіно ў Беларусі: значныя працы і рэжысёры. Што значыць 
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нацыянальнае кіно? Кінастудыя “Беларусьфільм” сёння. Нашы новыя 

кінапраекты, іх адлюстраванне ў друку. Часопіс “На экранах”.  

Тэма 29. Асвятленне выяўленчага мастацтва ў друку. Пытанні 

фарміравання арт-рынку ў Беларусі 

Беларускія творцы. Выдатныя творы, якія належаць Беларусі ( 

знаходзяцца ў калекцыях нашых музеяў). Выхаванне мастака. Традыцыя і 

эксперымент у сучасным беларускім мастацтве. Сутнасць “актуальнага” 

мастацтва. Арт-рынак Беларусі: каму гэта патрэбна. Падыходы да асвятлення 

мастацтва журналістамі розных выданняў.  

Тэма 30. Асноўныя тэмы і формы асвятлення музычнага мастацтва 

ў перыёдыцы 

Музычнае мастацтва праз прызму эпох. Акадэмічная і папулярная 

музыка. Душа народа ў аўтэнтычнай музыцы. Музычныя ўстановы Беларусі. 

Музычныя фестывалі. Музычныя калектывы як твар краіны. “Музычная 

прэса” і яе аўдыторыя.     

Тэма 31. Мастацтва і літаратура ў Інтэрнэт. Мультымедыя рэпартаж 

як жанр будучыні 

Сайты, прысвечаныя культуры і мастацтву. “Блогі” творчых асобаў. 

Магчымасці мультымедыя рыпартажу. Журналіст будучыні: універсал, які 

піша, робіць здымкі, валодае майстэрствам аператару. Выкарыстанне 

мультымедыя рэпартажу ў свеце і ў Беларусі.  

Тэма 32. Асаблівасці рэцэнзавання дыбютных твораў 

З надзеяй на будучыню: авансы дэбютантам. Падтрымка творцаў з 

рэгіёнаў, якім цяжэй прабіцца (“піярыцца” ці заявіць пра сябе). Ашчадны 

падыход да рэцэнзавання: прыярытэт прынцыпу “не на шкодзь”. Накірунак 

на падтрымку маладых талентаў у краіне. Прэса пра таленавітых маладых 

музыкантаў, мастакоў, літаратараў, артыстаў.  

Тэма 33. Пытанні захавання нацыянальнай культурнай спадчыны ў 

СМІ 

Нацыянальны спіс аб’ектаў гісторыка-культурнай спадчыны: што 

значыць катэгорыя помніка? Беларускія помнікі ў спісе ЮНЕСКА. Ход 

рэстаўрацыі знакавых гісторычных аб’ектаў краіны. Праблемы беларускай 

рэстаўратарскай школы. Асвятленне пытанняў рэстаўрацыі ў СМІ.  

Тэма 34. Дзесяць запаветаў “культурнага журналіста” 

Этыка паводзінаў чалавека, які мае зносіны з творчымі асобамі. 

Няпісаныя правілы працы над публікацыяй: дасведчанасць, абазнанасць у 

тэме, сумленнасць у выкарыстанні фактаў, спасылка на крыніцы. Павага да 

культуры і мастацтва сваёй краіны.   

 



ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
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т
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Назва  раздзела, тэмы 

Колькасць аўдыторных гадзін 
Колькасць 

гадзін 

КСР 

Форма 

кантроля ведаў Лекцыі Практ.  
Семінар 

 

Іншае 

1. Культура ў эпоху 

глабалізацыі і яе месца ў 

сусветных СМІ. Віды 

мастацтваў і ўвага да іх з 

боку прэсы. 

2   

 

 

 

2. Культурныя канфлікты ў 

сучасным свеце. Роля прэсы 

ў дыялогу культур.  

2   

 

 

 

3. Функцыі культурнай 

журналістыкі ў сучасным 

свеце.  
2   

 

 

 

4. Культурная журналістыка як 

асаблівы від творчасці.  
2   

 
 

 

5. Нацыянальная культура і 

СМІ.  
2   

 
 

 

6. Тэмы культуры ў 

штодзённых і штотыднёвых 

СМІ. 

2   

 

 

 

7. Структура аддзела культуры 

ў газеце. Асаблівасці 

планавання і арганізацыі 

працы. 

2   

 

 

 

8. Сецыялізаваныя культурныя 2      
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кантроля ведаў Лекцыі Практ.  
Семінар 

 

Іншае 

выданні Беларусі. 

Медыяхолдынгі ў галіне 

культуры  

9. Уплыў тэлебачання на 

культурную прастору. 

Узаемадзеянне з 

друкаванымі СМІ.  

2   

 

 

 

10. Жанры публікацый на тэмы 

культуры, прынцыпы іх 

выкарыстання.  

2   

 

 

 

11. Аўтарскае “я” ў публікацыях 

на тэмы культуры.  
2   

 
 

 

12. Суіснаванне традыцыйнай і 

“новай” журналістыкі: за 

кім будучыня?  

2   

 

 

 

13. Метады працы журналіста ў 

галіне культуры.  
2   

 
 

 

14. Арганізацыя працы СМІ ў 

дачыненні да літаратуры і 

мастацтва.  

2   

 

 

 

15. Прынцыпы і падыходы да 

тэмы культуры ў таблоідах і 

“глянцавых” выданнях.  

2   

 

 

 

16. Палеміка і дыскусія як  2    Вуснае 
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Форма 

кантроля ведаў Лекцыі Практ.  
Семінар 

 

Іншае 

форма крытычнага 

асэнсавання літаратуры і 

мастацтва ў СМІ 

апытанне, 

работа ў 

групах 

 

17. Інфармацыйныя крыніцы. 

Асаблівасці напісання 

анатацыі і анонсу. 

 2  

 

 

Творчая 

работа 

18. Падрыхтоўка да інтэрв’ю з 

дзеячамі культуры. 
 2  

 
 

Творчая 

работа 

19. СМІ пра праблемы творцаў. 

Творчы партрэт  
 2  

 
 

Дыскусія 

 

20. Асаблівасці культурнага 

рэпартажу 

 2  

 

 

Вуснае 

апытанне, 

работа ў 

групах 

 

21. Культурная аналітыка. 

Розныя падыходы да 

асвятлення праблем 

культуры 

 2  

 

 

Вуснае 

апытанне, 

работа ў 

групах 

 

22. Рэцэнзія – каралева 

культурніцкіх жанраў 
 2  

 
 

Дыскусія 

23. Мастацка-публіцыстычныя  2    Творчая 
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Іншае 

жанры. Спецыфіка жанру 

эсэ. 

работа 

24. Літаратурны агляд. 

Прынцыпы выбару твораў 

для агляду.  2  

 

 

Вуснае 

апытанне, 

работа ў 

групах 

 

25. Статус творчай асобы ў 

краіне. Праблемы 

ўзаемаразумення дзеячаў 

культуры і прадстаўнікоў 

СМІ. 

 2  

 

 

Напісанне 

тэктсу 

26. Культура ў рэгіянальным 

друку 
 2  

 
 

Дыскусія 

 

27. Тэатр у СМІ: тэатральная 

крытыка і тэатральная 

журналістыка  2  

 

 

Вуснае 

апытанне, 

работа ў 

групах 

 

28. Кінематограф і друк. 

Станаўленне айчыннага кіно 

і сучасныя беларускія 

кінапраекты.  

 2  

 

 

Дыскусія 

29. Асвятленне выяўленчага 

мастацтва ў друку. Пытанні 
 2  

 
 

Напісанне 

тэктсу 
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Н
у
м

а
р

 

р
а
зд

зе
л

а
, 

т
эм

ы
  

Назва  раздзела, тэмы 

Колькасць аўдыторных гадзін 
Колькасць 

гадзін 

КСР 

Форма 

кантроля ведаў Лекцыі Практ.  
Семінар 

 

Іншае 

фарміравання арт-рынку ў 

Беларусі. 

30. Асноўныя тэмы і формы 

асвятлення музычнага 

мастацтва ў перыёдыцы. 

 2  

 

 

Творчая 

работа 

31. Мастацтва і літаратура ў 

Інтэрнэт. Мультымедыя 

рэпартаж як жанр будучыні.  2  

 

 

Вуснае 

апытанне, 

работа ў 

групах 

 

32. Асаблівасці рэцэнзавання 

дыбютных твораў. 
   

 
2 

Абарона 

матэрыялаў 

33. Пытанні захавання 

нацыянальнай культурнай 

спадчыны ў СМІ. 

   

 

2 

Абарона творчай 

працы 

34. Дзесяць запаветаў 

“культурнага журналіста. 
   

 
2 

Абарона творчай 

працы 

 УСЯГО 30 32   6  
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ИНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

 

Рэкамендаваная літаратура 

 

Асноўная 

 

1. Борев Ю. Эстетика. М., 1988.  

2. Ерасов Б. Социальная культурология. М., 1996.  

3. Ионин Л. Социология культуры. М., 1996. 

4. Лазутина Г. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2006.  

5. Лотман Ю. Об искусстве. М., 1998.  

6. Медыі і камунікацыя. БК, Мн., 2000.   

7. Стрельцов Б. Основы публицистики. Жанры. Мн., 1990.  

8. Теория и методика журналистского творчества. Ч. I: Учебное пособие. 

Мн., 2005.  

9. Теория культуры: Учебное пособие. СПб., 2008.  

10. Фихтелиус Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией. М., 

2008.  

11. Шчахаціхін М. Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва. Мн., 1993.  

 

Дадатковая 

 

1. Бланшо М. Пространство литературы. М., 2002. 

2. Уэльбек М. Расширение пространства борьбы. М., 2003.  

3. Бодрийар Ж. Система вещей. М., 2001.  

4. Валери П. Об искусстве. М., 1976.  

5. Инглегарт Р. Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе // В 

кн. Новая постиндустриальная волна на Западе. М., 1999.  

6. Задорнова В.Я. Восприятие и интерпретация художественного текста. 

М., 1994.  

7. Храпченко М.Б. Познание литературы и искусства. Теория. М., 1987.  

8. Гадамер Х. Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. 

9. Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция 

научного мифа. М., 1998.  

10. Гадамер Х. Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Пералік сродкаў дыягностыкі  

1. Пісьмовая фома 

2. Вусна-пісьмовая форма 

Да вуснай формы дыягностыкі кампетэнцый адносяцца:  

1. Вуснае апытанне 

2. Дыскусія 

3. Работа ў групах 

Да пісьмовай формы дыягностыкі адносіцца:   

1. Індывідуальная праверка (напісанне тэкстаў па зададзеных тэмах).  

2. Творчая (даследчыцкая) работа па абранай тэме. 

Да вусна-пісьмовай формы дыягностыкі кампетэнцый адносяцца:  

1. Абарона творчых работ  

 

Пералік заданняў для КСР  

У якасці задання для КСР студэнтам прапануецца напісаць творчыя працы па 

наступных тэмах: 

1. Спецыялізаваныя СМІ па культуры ў Рэспубліцы Беларусь 

2. Тэматычныя старонкі па культуры ў рэспубліканскіх масавых выданнях 

3. Жанравая палітыка па культурнай тэматыцы ў  рэспубліканскіх масавых 

выданнях 
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ПРАТАКОЛ САГЛАСАВАННЯ ВУЧЭБАЙ  ПРАГРАМЫ УВА 

Назва вучэбнай  

дысцыпліны, з якой 

патрабуецца 

сагласаванне   

Назва  

кафедры 

Прапановы пра 

змены ў змесце 

вучэбнай праграмы 

па дысцыпліне, што  

вывучаецца 

Рашэнне, 

прынятае 

кафедрай, 

якая 

распрацавала 

праграму 

(дата, № 

прат.)  

1 2 3 4 

Культуралогія Кафедра 

літаратурна-

мастацкай  

крытыкі 

Прапаноў няма Заўваг няма 

Пратакол № 

12 ад 

18.06.2015 

Руская літаратура 

 

Кафедра 

літаратурна-

мастацкай  

крытыкі 

  

Прапаноў няма 

 Заўваг няма 

Пратакол № 

12 ад 

18.06.2015 

Замежная 

літаратура 

 

Кафедра 

замежнай 

журналістыкі і  

літаратуры 

  

Прапаноў няма 

Заўваг  няма 

Пратакол № 

14 ад 

17.06.2015 

Беларуская 

літаратура 

Кафедра 

літаратурна-

мастацкай  

крытыкі 

  

Прапаноў няма 

 Заўваг няма 

Пратакол № 

12 ад 

18.06.2015 

Гісторыя 

мастацтваў 

Кафедра 

літаратурна-

мастацкай  

крытыкі 

  

Прапаноў няма 

 Заўваг няма 

Пратакол № 

12 ад 

18.06.2015 

Прафесійнае 

майстэрства 

Кафедра 

літаратурна-

мастацкай  

крытыкі 

  

Прапаноў няма 

 Заўваг няма 

Пратакол № 

12 ад 

18.06.2015 
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ДАПАЎНЕННІ І ЗМЯНЕННІ ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ УВА 

 

№ пп Дапаўненні і змяненні Аснаванне 

   

 

 

Вучэбная праграма перагледжана і ўхвалена на пасяджэнні кафедры 

літаратурна-мастацкай крытыкі (пратакол №__ ад ____________201__г.)  

Загадчык кафедры     ______________  Л.П. Саянкова 

 

ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Дэкан факультэта, 

кандыдат філалагічных навук, дацэнт ______  С.В.Дубовік 

 
 

 


