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УВОДЗІНЫ 

 

Мэта праграмы: павышэнне кваліфікацыі літаратурных рэдактараў, 

карэктараў перыядычных выданняў і выдавецтваў Рэспублікі Беларусь па 

ўдасканаленні прафесійных кампетэнцый у галіне літаратурнага рэдагавання.  

Задачы праграмы:  

 структурыраваць праблемнае поле ў прафесійнай дзейнасці рэдактара і 

карэктара; 

 вызначыць новыя падыходы ў метадалогіі літаратурнага рэдагавання; 

 забяспечыць тэарэтыка-метадалагічную базу для ўкаранення ў 

прафесійную дзейнасць інфармацыйных тэхналогій; 

 раскрыць механізмы, прынцыпы рэдагавання ва ўмовах дзяржаўнага 

білінгвізму; 

 удасканаліць арфаграфічныя (пунктуацыйныя) уменні і навыкі ў 

адпаведнасці з  Законам Рэспублікі Беларусь «Аб правілах беларускай арфаграфіі 

і пунктуацыі» № 420-З ад 23 ліпеня 2008 г. 

Спецыяліст, які засвоіў праграму “Рэдагаванне тэкстаў масавай 

камунікацыі: методыкі і новыя падыходы”, павінен:  

 развіць уменні і навыкі па прафесійным рэдактарскім прачытанні тэкстаў 

масавай камунікацыі; 

 вызначыць новыя падыходы ў метадалогіі літаратурнага рэдагавання;  

 пашырыць тэарэтыка-метадалагічную базу для ўкаранення ў практыку 

інфармацыйных тэхналогій;  

 раскрыць новыя механізмы, прынцыпы рэдагавання ва ўмовах 

дзяржаўнага білінгвізму; 

 удасканаліць арфаграфічныя (пунктуацыйныя) уменні і навыкі.  

 Праграма арыентавана на павышэнне кваліфікацыі літаратурных 

рэдактараў, карэктараў перыядычных выданняў і выдавецтваў Рэспублікі 

Беларусь і пабудавана па модульным прынцыпе. Яна ўключае тры модулі, якія 

адлюстроўваюць спецыфіку прафесійнай дзейнасці, змест і метадычныя 

матэрыялы. Змест кожнага модуля ўлічвае прафесійна значныя патрабаванні 

слухачоў і вопыт іх працоўнай дзейнасці.  

Для засваення праграмы выкарыстоўваюцца наступныя метады, сродкі і 

формы: 

 інтэрактыўныя метады; 

 круглыя сталы і групавыя дыскусіі; 

 майстар-класы, выязныя заняткі; 

 лекцыі з выкарыстаннем электронных прэзентацый; 

 мультымедыйныя сродкі навучання і кантролю;  

 камп’ютарная база;  

 падборкі тэкстаў, якія прапануюцца для самастойнага вывучэння і 

абмеркавання; 

 раздатачны дыдактычны матэрыял.  

 

  



ЗМЕСТ ПРАГРАМЫ  

 

Раздзел І. Рэдагаванне тэкстаў масавай камунікацыі: методыкі і новыя 

падыходы 

1.1. Мэта і задачы павышэння кваліфікацыі спецыялістаў выдавецтваў 

і сродкаў масавай інфармацыі Рэспублікі Беларусь 

Пытанні для абмеркавання на тэматычнай дыскусіі: 

 рэдакцыйны працэс у перыядычным выданні: выклікі часу; 

 кніжныя выставы – візітоўкі краіны;  

 кнігавыданне на Беларусі: прыярытэты і перспектывы. 

1.2. Сучасны стан кнігавыдання Рэспублікі Беларусь 

Пытанні для абмеркавання на тэматычнай дыскусіі: 

 стан кнігавыдання Рэспублікі Беларусь; 

 закон Рэспублікі Беларусь аб сродках масавай інфармацыі; 

 ліцэнзаванне выдавецкай дзейнасці, дзяржаўнае рэгуляванне 

выдавецкай дзейнасці; 

 дзейнасць вядучых выдавецтваў (“Беларуская энцыклапедыя”, 

“Беларуская навука”, “Народная асвета”, “Вышэйшая школа”, РВЦ “Літаратура і 

мастацтва” і інш.); 

 трансфармацыя ўстаноў рэдакцый ва ўнітарныя прадпрыемствы 

выдавецкага тыпу (РУП “Адукацыя і выхаванне”, “Пачатковая школа”). 

1.3.  Маўленчы вобраз эпохі  

Пытанні для абмеркавання на тэматычнай дыскусіі: 

 культура маўлення на сучасным этапе; 

 тэкставая дзейнасць журналіста; 

 моўная дывергенцыя і канвергенцыя: уплыў на вытворчасць 

публіцыстычнага тэксту; 

 беларускія СМІ ў сітуацыі дзяржаўнага білінгвізму, сучасныя 

тэндэнцыі развіцця мовы; 

 марфалагічная стратыфікацыя публіцыстычнага тэксту. 

1.4. Беларускі правапіс: традыцыі, пераемнасць і перспектывы 

Захаванне адзінства арфаграфічных норм пісьмовай мовы як стабілізуючы 

фактар у сферы моўнай камунікацыі. Беларускі правапіс: рэтраспектыўны агляд.  

Ці патрэбны рэформы ў арфаграфіі? Прычыны, якія абумовілі прыняцце 

Закона “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”. Асаблівасці правапісу 

галосных: пашырэнне фіксавання на пісьме акання. Правапіс зычных: складаныя 

пытанні. Уніфікацыя напісання мяккага знака і апострафа. Правапіс абрэвіятур: 

практыка і тэорыя. Праблема напісання вялікай і малой літар. Складаныя пытанні 

пастаноўкі знакаў прыпынку. 

1.5. Рэкламны тэкст у СМІ 

Рэклама як від дзейнасці. Класіфікацыя рэкламных інфармацый. Рэклама ў 

СМІ. Спецыфіка радыѐ-, тэлерэкламы і рэкламы ў друку. Асноўныя патрабаванні 

да тэкстаў тэлерэкламы. Складанне эфектыўных тэкстаў радыѐрэкламы. 

Дзейнасць рэдактара ў працы над рэкламай друкаваных СМІ. Інтэрнэт-рэклама, 

рэклама ў мабільнай сетцы і іншыя сучасныя каналы распаўсюджання рэкламнай 

інфармацыі. Прынцыпы пабудовы і кампазіцыйныя асаблівасці рэкламных 



тэкстаў. Кампаненты рэкламнага тэксту (слоган, асноўная частка, эха-фраза, 

даведачная інфармацыя). Парушэнне літаратурных норм у рэкламе. 

 

Раздзел ІI. Карэктура на сучасным этапе і рэдакцыйна-выдавецкі 

працэс 

2.1. Методыка карэктарскай праўкі на арфаграфічным узроўні (для 

беларускамоўных карэктараў)  
Адметнасці рэдактарскай і карэктарскай працы. Аналіз і праўка аўтарскіх 

матэрыялаў. Рэдактарская і карэктарская праўка. Пошук рацыянальных сродкаў, з 

дапамогай якіх ліквідуюцца прычыны недасканаласці тэксту.  

Нормы арфаграфіі і арфаграфічныя слоўнікі. Аўтарская арфаграфія і 

пунктуацыя. Правілы абазначэння гукаў літарамі. Правілы ўжывання нялітарных 

знакаў. Правілы злітнага, дэфіснага і асобнага напісання. Правілы ўжывання 

вялікай і малой літары. Правілы напісання абрэвіятур. Правілы пераносу. 

Арфаграфічная адаптацыя неалагізмаў. Неўнармаваныя выпадкі арфаграфічных 

напісанняў. 

2.2. Методыка карэктарскай праўкі на арфаграфічным узроўні (для 

рускамоўных карэктараў)  

Дзеючыя правілы рускага правапісу: праблемы і прыярытэты. Праект “Звод 

правіл рускага правапісу. Арфаграфія. Пунктуацыя”. Удакладненні і дапаўненні 

“Правіл”, распрацаваныя Арфаграфічнай камісіяй РАН (2006 г.). “Правілы рускай 

арфаграфіі і пунктуацыі. Поўны акадэмічны даведнік” (М., 2007. 480 с.). 

Складаныя пытанні рускай арфаграфіі і пунктуацыі. Даведачна-інфармацыйны 

партал gramota.ru : канцэпцыя і ідэалогія развіцця. 

2.3. Методыка карэктарскай праўкі на граматычным узроўні (для 

беларускамоўных карэктараў)  
Тыпы граматычных норм. Марфалагічныя нормы (размежаванне класаў 

слоў і сістэма граматычных катэгорый асноўных часцін мовы). Сістэмная 

абумоўленасць норм словазмянення. Варыятыўнасць норм на праблемных 

участках моўнай сістэмы. Нормы граматычнай каардынацыі дзейніка і выказніка. 

Праблема граматычнай адаптацыі неалагізмаў. 

2.4. Методыка карэктарскай праўкі на граматычным узроўні (для 

рускамоўных карэктараў)  

Паняцце нормы на розных узроўнях мовы. Марфалагічныя варыянты 

(варыянты форм слова) сярод часцін мовы. “Канкурэнцыя” варыянтаў. Крытэрыі 

іх размежавання. Нормы кіравання. Нормы каардынацыі дзейніка і выказніка. 

Нормы ўжывання дзеепрыслоўных зваротаў у рускай і беларускай мовах. Нормы 

ўжывання дзеепрыметных зваротаў у рускай і беларускай мовах. Нормы 

канструявання дадатковых сказаў розных тыпаў. Сінтаксічныя памылкі. 

2.5. Карэктарская праўка на лексічным узроўні (для рускамоўных 

карэктараў)  

Парушэнні лексічнай спалучальнасці ў публіцыстычным тэксце. 

Стылістычныя магчымасці выкарыстання аманіміі, параніміі, сінаніміі, антаніміі. 

Эўфемізмы ў публіцыстычным тэксце. Тэрміны, устарэлыя  словы, жарганімізмы 

ў тэксце, іх ужыванне і выкарыстанне, выпадкі няўдалага выкарыстання. 

Выкарыстанне тропаў. Экспрэсіўна-стылістычная варыянтнасць фразеалогіі.   

2.6. Спецыфіка рэдактарскай працы: традыцыйнае і новае 

Пытанні для абмеркавання на круглым стале: 



 прафесійныя навыкі рэдактара ў сучасных умовах; 

 праблемы, якія ўзнікаюць паміж рэдактарам і аўтарам; 

 захаванне аўтарскай манеры і стылю аўтара, абгрунтаванне 

неабходнасці змяненняў; 

 крытычная ацэнка правак, якія ўнесены ў тэкст; 

 як рэдактару адстаяць сваю пазіцыю?  

 публіцыстычны твор – лінгвістычна-матэрыяльная першакрыніца і 

аб’ект лінгвістыкі публіцыстычнага тэксту; 

 экстралінгвістычныя характарыстыкі публіцыстычнага тэксту.  

 

Раздзел ІII. Рэдактарскае майстэрства ў сучасных умовах 

3.1. Тэорыя і практыка літаратурнага рэдагавання 

3.1.1. Рэдагаванне мастацкай літаратуры на сучасным этапе 

Літаратурна-мастацкі твор як аб’ект рэдактарскага аналізу. Роля мастацкай 

літаратуры ў фарміраванні інфармацыйнага грамадства. Крытэрыі рэдактарскай 

ацэнкі мастацкага твора. Методыка рэдактарскага аналізу мастацкага тэксту. 

Ацэнка персанажаў. Праца рэдактара над сюжэтам твора. Праца рэдактара над 

мастацкай дэталлю. Асаблівасці рэдагавання твораў розных жанраў. Асаблівасці 

рэдагавання эпічных твораў. Асаблівасці рэдагавання лірычных твораў. 

Асаблівасці рэдагавання драматычных твораў. Асаблівасці рэдагавання твораў 

дзіцячай літаратуры. 

Рэдактарская ацэнка мастацкага вобраза і навуковае даследаванне тэксту як 

два этапы методыкі аналізу мастацкага твора. Мастацкая задума як пачатак 

творчага працэсу аўтара і рэдактарскага аналізу. “Зваротна-паступовы” шлях 

методыкі рэдактарскага аналізу. 

3.1.2. Рэдагаванне афіцыйна-справавой літаратуры  

Агульная методыка работы рэдактара над тэкстам. Пытанні прафесійнага 

майстэрства. Аналіз і праверка фактычнага матэрыялу. Асаблівасці афіцыйна-

справавога стылю. Лагічны аналіз афіцыйна-справавых тэкстаў. Лагічныя 

памылкі ў доказах і вызначэннях, іх выпраўленне. Работа над тэкстамі на 

арфаграфічным узроўні (цяжкасці ў правапісе галосных, зычных і інш.). Работа 

над лексічнымі сродкамі мовы. Работа над марфалагічнымі сродкамі мовы. Работа 

над сінтаксічнымі сродкамі мовы. 

3.1.3. Рэдагаванне навуковай і навукова-папулярнай літаратуры  

Асаблівасці арганізацыйнага пераходу ўстановы рэдакцыі да холдынгавага 

ўнітарнага прадпрыемства. Прычыны і ўмовы стварэння серыі часопісаў “У 

дапамогу настаўніку”, рэдактарскія асаблівасці і знаходкі. Рэдакцыйны корпус 

выдавецтва: спецыфіка працы. Асаблівасці рэдагавання навуковай і навукова-

папулярнай літаратуры на розных моўных узроўнях.   

3.2. Тэхнічнае рэдагаванне   

3.2.1. Тэкставыя рэдактары  
Прынцыпы напісання тэкстаў для інтэрнэт-СМІ. Асвятленне падзей у 

інтэрнэце (тэкст, фота, відэа, інфаграфіка, абмеркаванне і інш.). Ключавыя словы 

ў тэксце інтэрнэт-выданняў. Аналіз запытаў карыстальнікаў. Сервісы найбольш 

папулярных запытаў http://wordstat.yandex.ru/ i http://adwords.google.com/. 

Загаловак тэкстаў інтэрнэт-СМІ. Ранжыраванне для пошукавых сістэм. 

Выкарыстанне дзеяслова пры напісанні загалоўкаў для тэкстаў інтэрнэт-СМІ. 

Падзагалоўкі. Блізкасць ключавых слоў да пачатку старонкі. Выкарыстанне 

http://wordstat.yandex.ru/
http://adwords.google.com/


паўтлустага шрыфту і курсіва. Выкарыстанне ключавых слоў у метаапісанні 

публікацыі. 

3.2.2. Рэдакцыйна-тэхнічная падрыхтоўка выданняў  
Мастацкае і тэхнічнае рэдагаванне. Фармат выдання, памер і гарнітуры 

шрыфта, структура, размяшчэнне тэксту і ілюстрацый на кожнай паласе. 

Выкарыстанне лінеек і іншых элементаў вылучэння тэксту. Тэхналагічныя 

магчымасці тыпаграфіі. 

Стварэнне і размяшчэнне тэкстаў тэхнічным рэдактарам на фарзацы, 

вокладцы, супервокладцы, тытульным лісце, калантытуле, змесце. Падрыхтоўка 

камплекту праекта афармлення, макета выдання. Падрыхтоўка тэхнічным 

рэдактарам для паліграфічнага прадпрыемства тэхналагічнай спецыфікацыі.  

3.3. Спецыфіка работы рэдактара 

3.3.1. Спецыфіка работы вядучага стыль-рэдактара газеты 
Ужыванне прозвішчаў і геаграфічных назваў. Скланенне і ўжыванне 

лічэбнікаў. Асаблівасці ўстойлівых словазлучэнняў, якія часта ўжываюцца ў СМІ. 

Асаблівасці рускага і беларускага кіравання, а таксама пабудовы словазлучэнняў 

у рускай і беларускай мовах. Спосабы пазбаўлення ад паўтораў і лішніх слоў у 

тэкстах. Амонімы і паронімы. Недахопы электронных перакладчыкаў. Лексічная 

празмернасць і таўталагічнасць у тэкстах СМІ. 

3.3.2. Творчыя пошукі і знаходкі выдавецтва  

Абагульненне вопыту па выдавецкай і маркетынгавай дзейнасці, спецыфіцы 

працы ў тэматычных накірунках, захоўванні класічных падыходаў да 

літаратурнай апрацоўкі аўтарскіх рукапісаў і развіцці сучасных методык.  

Аналіз тэксталогіі і вучэбнай літаратуры з гледжання адаптаванасці і 

даступнасці школьнага матэрыялу.  

3.4. Прававое рэгуляванне дзейнасці СМІ Рэспублікі Беларусь 

3.4.1. Заканадаўства ў галіне СМІ Рэспублікі Беларусь  
Заканадаўства ў галіне СМІ. Агульныя палажэнні ў Законе “Аб сродках 

масавай інфармацыі” № 427-3 ад 17 ліпеня 2008 г. Рэклама ў СМІ. Доступ да 

інфармацыі. 

3.4.2. Аўтарскае права. Сумежныя правы. Прававое рэгуляванне 

годнасці і дзелавой рэпутацыі 
Аб’екты аўтарскага права. Журналісцкія матэрыялы як аб’ект аўтарскага 

права. Лісты ў рэдакцыю. Загалоўкі. Аўтарскае права на вытворныя тэксты. 

Аўтарскае права на састаўныя творы. Аўтарскае права на службовыя дакументы. 

Асабістыя немаѐмасныя правы. Маѐмасныя правы аўтара. Абмежаванне 

маѐмасных правоў. Тэрмін аховы правоў. Спосаб абароны аўтарскіх правоў.  

 

 

МАТЭРЫЯЛЫ ДЛЯ ВЫНІКОВАЙ АТЭСТАЦЫІ 

 

Пытанні да заліку 

 

1. Рэдагаванне на сучасным этапе. 

2. Роля рэдактара ў рэдакцыйна-выдавецкім працэсе. 

3. Аналіз і рэцэнзаванне аўтарскага арыгінала. 

4. Методыка рэдактарскага аналізу і праўкі тэксту. 

5. Работа рэдактара над фактычным матэрыялам. 



6. Работа рэдактара над кампазіцыяй твора. 

7. Беларускі правапіс: традыцыі, пераемнасць і перспектывы.  

8. Варыянтнасць нормы. Норма і кадыфікацыя. 

9. Стан маўленчай культуры на сучасным этапе. 

10. Прычыны тыповых памылак: імператыўная і дыспазітыўная нормы. 

11. Асаблівасці беларускага кіравання. 

12. Мова рэкламы. Рэдагаванне рэкламнага тэксту. 

13. Карэктура на сучасным этапе рэдакцыйна-выдавецкага працэсу. 

14. Рэдакцыйна-тэхнічнае афармленне розных элементаў выдання. 

15. Камп’ютарная праўка тэксту: новыя магчымасці, методыкі, праблемы. 

16. Журналісцкія матэрыялы як аб’ект аўтарскага права. 

17. Прафесійныя навыкі рэдактара ў сучасных умовах. 

18. Літаратурна-мастацкі твор як аб’ект рэдактарскага аналізу. 

19. Семантычная кандэнсацыя як акумулятыўны сродак назапашвання ведаў 

пра ментальнасць народа. 

20. Моўная дывергенцыя і канвергенцыя: уплыў на вытворчасць 

публіцыстычнага тэксту. 

21. Беларускія СМІ ў сітуацыі дзяржаўнага білінгвізму, сучасныя тэндэнцыі 

развіцця мовы. 

22. Ізамарфізм рускага элемента ў беларускамоўных тэкстах СМІ. 

23. Экстралінгвістычная матывацыя інтэртэкстуальнага эфекту 

журналісцкай дзейнасці. 
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Інтэрнэт-рэсурсы 

 

Заслугоўваюць увагі такія парталы, як 

www.redaktoram.ru (партал аб выдавецкай справе і рэдагаванні), 

www.philology.ru (рускі філалагічны партал),  

www.omsu.omskreg.ru («Вестник Омского университета»),  

www.jour.vsu.ru  («Акценты. Новое в массовой коммуникации») – выданне 

факультэта журналістыкі Варонежскага дзяржаўнага універсітэта,  

http://cios.org/www/comweb.htm (тэксты па камунікацыі ў журналістыцы). 

http://www.gramota.ru/ Руская мова. Даведачна-інфармацыйны партал 

http://www.gramma.ru/ Культура пісьмовага маўлення 

http://www.slovari.ru/ Электронныя слоўнікі анлайн.  

http://ruslang.edu.ru/ Руская мова. Адукацыйны партал, уваходзіць у сістэму 

федэральных агульнаадукацыйных парталаў  

http://ido.edu.ru/ffec/rlang-index.html Федэральны фонд вучэбных курсаў 

http://slovari.yandex.ru  «Яндэкс. Слоўнікі» – пошук па 28-і слоўніках (“Вялікая 

савецкая энцыклапедыя”, слоўнік Бракгаўза і Ефрона, слоўнік Даля і інш.) 

http://mega.km.ru/  «Мегаэнцыклапедыя» – энцыклапедыі і слоўнікі 

http://ru.wikipedia.org/ Энцыклапедыя «Вікіпедыя» – праект свабоднай 

шматмоўнай энцыклапедыі, у якой кожны можа стварыць, змяніць ці дапоўніць 

любы артыкул 

http://translate.ru/  Анлайн-перакладчык кампаніі «ПРОМТ» – з’яўляецца 

буйнейшым сайтам, які  прадастаўляе паслугі анлайнавага перакладу для 

асноўных еўрапейскіх моў (6 еўрапейскіх моў)  

http://www.lingvo.ru/ Перакладчык кампаніі «ABBYY» – пераклад на англійскую, 

французскую, нямецкую, іспанскую, італьянскую мовы 

http://multilex.aport.ru  «Апорт. Слоўнікі»  – гэта анлайн-перакладчык з/на 

7 замежных моў 
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