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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Характарыстыка вучэбнай дысцыпліны. “Рэдагаванне вершаванага 

тэксту” – прыкладная філалагічная дысцыпліна, у якой разглядаюцца прыѐмы і 

метады працы з вершаваным літаратурным творам.  

Роля і месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста. 

Спецкурс “Рэдагаванне вершаванага тэксту” ўваходзіць у комплекс 

спецыяльных дысцыплін, накіраваных на падрыхтоўку прафесійных 

рэдактараў. Спецыфіка вершаванага тэксту стварае неабходнасць ведання 

рэдактарам шырокага кола вершазнаўчых праблем. У сувязі з гэтым 

фарміраванне ўменняў і навыкаў працы рэдактара з вершаваным тэкстам 

базіруецца на спасціжэнні ведаў аб структуры верша. 

Сувязь вучэбнай дысцыпліны з іншымі дысцыплінамі вучэбнага плана. 

Спецкурс “Рэдагаванне вершаванага тэксту” выкладаецца пасля засваення 

студэнтамі такіх дысцыплін, як “Асновы літаратурнага рэдагавання”, “Асновы 

творчай дзейнасці рэдактара”, “Методыка літаратурнага рэдагавання”, 

“Стылістыка”, “Сучасная беларуская мова”, “Сучасная руская мова”, 

паралельна з курсамі па “Рэдагаванні розных відаў выданняў”. “Рэдагаванне 

вершаванага тэксту” карыстаецца асобнымі метадалагічнымі палажэннямі 

тэорыі літаратуры, вершазнаўства, стылістыкі. 

Мэта і задачы вучэбнай дысцыпліны. Асноўная мэта спецкурса 

“Рэдагаванне вершаванага тэксту” – засваенне методыкі працы рэдактара над 

тэкстам вершаванага літаратурнага твора.  

Задачы: 

–  засвоіць прыѐмы ацэнкі асноўных уласцівасцяў вершаванага тэксту; 

– вызначыць прыѐмы ацэнкі рэдактарам рытмічнай арганізацыі 

вершаванага літаратурнага твора; 

– выпрацаваць прыѐмы ацэнкі рэдактарам эўфанічнай арганізацыі 

вершаванага літаратурнага твора; 

– вызначыць прыѐмы ацэнкі рэдактарам кампазіцыі і строфікі 

вершаванага літаратурнага твора; 



– апісаць прыѐмы ацэнкі рэдактарам паэтычнага сінтаксісу; 

– ахарактарызаваць прыѐмы ацэнкі рэдактарам паэтычнай лексікі; 

– замацаваць прыѐмы рэдагавання вершаваных тэкстаў. 

Названыя агульныя задачы ўключаюць таксама і практычны аспект: 

выпрацоўку навыкаў рэдактарскай праўкі тэксту на ўсіх узроўнях ацэнкі 

вершаванага літаратурнага твора.  

Патрабаванні да засваення вучэбнай дысцыпліны ў адпаведнасці з 

агульнаадукацыйным стандартам. У выніку засваення дысцыпліны студэнты 

павінны: 

– ведаць прадмет, механізм і агульную структуру рэдактарскага аналізу 

вершаванага твора; 

– ажыццяўляць рэдактарскі аналіз вершаванага літаратурнага твора на 

ўсіх узроўнях: рытмічным, эўфанічным, кампазіцыйна-страфічным, 

сінтаксічным і лексічным, улічваючы пры гэтым мастацкую якасць твора; 

– выпрацоўваць стратэгію рэдагавання вершаванага літаратурнага твора з 

улікам яго жанравай спецыфікі і паэтычнай каштоўнасці; 

– прафесійна праводзіць якасную моўна-стылѐвую праўку аўтарскага 

рукапісу;  

– умець навукова падстаўна абгрунтоўваць рэдактарскія праўкі. 

Характарыстыка метадаў і тэхналогій навучання. Метадалагічныя 

палажэнні, якія складаюць аснову названай дысцыпліны, распрацаваны ў 

працах К.І. Былінскага («Литературное редактирование», 1957 і 1961 гг.), 

М.М. Сікорскага (“Теория и практика редактирования», 1980 г.), А.Э. Мільчына 

(“Методика редактирования текста», 1980 г.) і інш. Аднак спецыфіка 

вершаванага тэксту стварае неабходнасць пры выпрацоўцы адпаведных 

уменняў і навыкаў арыентавацца на разуменне сутнасці і структуры верша, якія 

асвятляюцца ў працах вядомых вершазнаўцаў В.П. Рагойшы, М.Л. Гаспарава, 

У.Я. Халшэўнікава і інш. 

У адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам на засваенне спецкурса 

“Рэдагаванне вершаванага тэксту” спецыяльнасці 1-23 01 10  «Літаратурная 



работа (па напрамках)» (1-23 01 10-02 “Літаратурная работа (рэдагаванне)”) 

адведзена 51 гадзіна, у тым ліку 25 аўдыторных гадзін, з іх – 16 лекцыйных, 4 – 

практычных, 5 – КСР.  



ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 

 
№ п/п Найменне раздзелаў, тэм Колькасць гадзін 

  Аўдыторныя Самаст. 

работа   Лекцыі Практыч., 

семінар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

1. Верш і проза 2    3 

2.  Рытмічная арганізацыя верша 2 2   3 

3. Семантычныя функцыі метра і 

рытму 

2    3 

4. Недахопы рытмічнай арганізацыі; 

рэдактарская работа па іх 

выпраўленні 

2   2 4 

5.  Эўфанічная арганізацыя верша 2    3 

6. Кампазіцыя і строфіка 2   2 4 

7. Паэтычны сінтаксіс 2    3 

8.  Паэтычная лексіка 2 2  1 3 

 Усяго: 16 4  5 26 

 



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

1. Верш і проза 

Верш і проза. Верш і паэзія.  

Родавая і жанравая прыналежнасць вершаваных тэкстаў. Роды 

літаратуры. Эпас. Лірыка. Драма. Міжродавыя паэтычныя жанры. 

Віды верша: паводле колькасці радкоў, паводле характару рыфмаў і 

рыфмоўкі, паводле колькасці радкоў і характару рыфмоўкі, паводле гукапісу, 

лексікі, вершаванага памеру, вершаванага памеру і рыфмоўкі; цвѐрдыя формы 

верша. 

 

2. Рытмічная арганізацыя верша 

Рытмічная арганізацыя верша. Сістэмы вершавання. Антычная 

(метрычная) сістэма. Дасілабічны верш. Сілабічная сістэма. Сілаба-танічная 

сістэма. Танічная сістэма. Верлібр. 

Метр. Памер. Рытм. Сілаба-танічныя памеры. Харэй, ямб, дактыль, 

амфібрахій, анапест. Спандэй, пірыхій. Сцяжэнні і нарашчэнні. Віды танічнага 

верша: дольнік, тактавік, акцэнты верш. 

Рэдактарская ацэнка рытмічнай арганізацыі вершаванага тэксту. 

Паэтычны пераклад. Эквірытмічнасць, эквірыфменнасць, 

эквілінеарнасць. 

 

3. Семантычныя функцыі метра і рытму  

Семантычныя функцыі метра і рытму. Семантыка рытмічнай арганізацыі. 

Рытмічныя сігналы, рытмічная афарбоўка. Сінтаксічныя аспекты рытму: 

пытанні семантыкі. Семантыка метрычнай арганізацыі. Кампазіцыйная 

функцыя метра. Кумулятыўная функцыя метра. Семантычны арэол памеру. 

Рэдактарская ацэнка семантычнай дарэчнасці метрычнай арганізацыі 

вершаванага тэксту. 

 



4. Недахопы рытмічнай арганізацыі; рэдактарская работа па іх 

выпраўленні  

Недахопы рытмічнай арганізацыі тэксту. Выкарыстанне архаічных сістэм 

вершавання. Парушэнні метрычнай арганізацыі. Зрух націску. Нематываванае 

падаўжэнне рытмараду. 

Рэдактарская работа па выпраўленні недахопаў рытмічнай арганізацыі. 

Прыѐмы выпраўлення недахопаў рытмікі. 

 

5. Эўфанічная арганізацыя верша  

Эўфанічная арганізацыя верша. Гукапіс. Алітэрацыя і асананс. 

Гукаперайманне. Унутрылексічнае гукаперайманне; паэтычная этымалагізацыя. 

Рыфма. Канцавыя, пачатковыя і ўнутраныя рыфмы. Рэгулярныя і 

спарадычныя рыфмы. Рыфмоід. Фанічнае значэнне рыфмы, яе інтанацыйная 

роля, рытмастваральная функцыя, кампазіцыйная функцыя, семантычная 

функцыя, мнеманічная функцыя. Тыпы рыфмоўкі. Віды рыфмаў паводле 

клаўзулы: мужчынскія, жаночыя, дактылічныя, гіпердактылічныя. Багатыя і 

бедныя рыфмы. Дакладная і недакладная рыфма. Апорная рыфма. Глыбокая 

рыфма. Банальныя рыфмы. Рэдкая рыфма. Экзатычная рыфма. Састаўная 

рыфма. Таўталагічная рыфма. Усечаная рыфма. Халасты радок. Граматычная 

рыфма. Аманімічная і амафанічная рыфма. Кансанансная і асанансная рыфма. 

Рознанаціскная і няроўнаскладовая рыфма.  

Рэдактарская работа над фонікай і рыфмікай. Недахопы фонікі. 

Выпадковая рыфма. 

 

6. Кампазіцыя і строфіка  

Кампазіцыя і строфіка. Кампазіцыя і архітэктоніка. Структурна-

кампазіцыйныя комплексы: дыпціх, трыпціх, тэтрапціх, нізка, зборнік 

вершаваны, альманах, анталогія. Кальцавая кампазіцыя. Ланцужковая 

кампазіцыя.  

Страфа. Мадэль страфы. Від страфы. Рыфмова-клаўзуальная схема. 



Полістрафічнасць. Раўнастрофны верш. Разнастрофны верш. Страфоід. 

Графічная форма верша. Фігурныя вершы.  

Рэдактарская работа над кампазіцыяй і строфікай. 

 

7. Паэтычны сінтаксіс  

Паэтычны сінтаксіс. Інтанацыя. Інтанацыйна-сінтаксічны малюнак верша. 

Сінтаксічныя фігуры: паўторы, інверсія, анакалуф, эліпс, амфібалія, недасказ, 

паралелізм, перанос, антытэза, ампліфікацыя, перыяд. Рытарычныя фігуры: 

рытарычнае пытанне, рытарычны зваротак, рытарычны вокліч. 

Рэдактарская работа над паэтычным сінтаксісам. 

 

8. Паэтычная лексіка 

Паэтычная лексіка. Лексікон паэта. Агульнаўжывальная лексіка. 

Тропы. Канкрэтна-пачуццѐвыя і ўмоўна-асацыятыўныя. Метафарычны і 

аўталагічны стылі. Простыя (эпітэт, параўнанне) і складаныя (метафара, 

метанімія і інш.) тропы. 

Работа рэдактара над лексічным узроўнем вершаванага тэксту. Няўдалае 

ўжыванне тропаў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНФАРМАЦЫЙНА-ДАВЕДАЧНАЯ ЧАСТКА 

 

Літаратура 

Асноўная 

1. Гаспаров, М.Л. Метр и смысл. Об одном механизме культурной памяти / 

М.Л. Гаспаров. – М. : Российск. гос. гуманит. ун-т, 1999. – 289 с. 

2. Маслова, В.А. Филологический анализ поэтического текста / 

В.А. Маслова. – Минск, 1999. – 208 с. 

3. Мысль, вооруженная рифмами: поэтическая антология по истории 

русского стиха : учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. 

заведений / Сост. В.Е. Холшевников. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб. : 

Филологический факультет СПбГУ; М. : Издательский центр “Академия”, 

2005. – 672 с. 

4. Рагойша, В.П. Паэтычны слоўнік / В.П. Рагойша. – 3-е выд., дапрац і 

дапоўн. – Мінск : Бел. навука, 2004. – 576 с. 

5. Стиховедение : хрестоматия / Сост. Л.Е. Ляпина. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Флинта: Наука, 1998. – 248 с. 

6. Федотов, О.И. Основы русского стихосложения. Теория и история 

русского стиха : в 2-х кн. Кн. 1: метрика и ритмика / О.И. Федотов. – М. : 

Флинта: Наука, 2002. – 360 с. 

7. Федотов, О.И. Основы русского стихосложения. Теория и история 

русского стиха : в 2-х кн. Кн. 2: строфика / О.И. Федотов. – М. : Флинта: 

Наука, 2002. – 488 с. 

8. Фесенко, Э.Я. Теория литературы : учеб. пособие для вузов / 

Э.Я. Фесенко. – Изд. 3-е, доп. и испр. – М. : Академический проект; Фонд 

“Мир”, 2008. – 780 с. 

 

 



Дадатковая  

1. Голуб, И.Б. Конспект лекций по литературному редактированию / 

И.Б. Голуб. – М. : Айрис-пресс, 2004. – 432 с. 

2. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка / И.Б. Голуб. – М. : Рольф; Айрис-

пресс, 1997. – 448 с. 

3. Голуб, И.Б. Упражнения по стилистике русского языка : учеб. пособие для 

вузов / И.Б. Голуб. – М. : Рольф; Айрис-пресс, 1997. – 240 с. 

4. Дуброўскі, А.У. Вершазнаўства ў тэарэтыка-літаратурнай падрыхтоўцы 

студэнтаў-журналістаў / А.У. Дуброўскі // Сучасная журналістыка: 

актуальныя праблемы : зб. навук. арт. / Інстытут парламентарызму і 

прадпрымальніцтва ; рэдкал.: А.Ф. Мяснікоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : 

Іппокрена, 2009. – С. 25–29. 

5. Дуброўскі, А.У. Паэтыка Рыгора Барадуліна: рытмічная арганізацыя 

верша / А.У. Дуброўскі. – Мінск : Рэйплац, 2006. – 128 с. 

6. Егоров, Б.Ф. Структурализм. Русская поэзия. Воспоминания / 

Б.Ф. Егоров. – Томск : Издательство “Водолей”, 2001. – 512 с. 

7. Кузьмичев, И.С. Редактирование художественной литературы: 

исторический аспект : учеб. пособие / И.С. Кузьмичев, Е.М. Гушанская. – 

СПб. : Петербургский ин-т печати, 2007. – 368 с. 

8. Петрова, Л.И. Редактирование отдельных видов литературы. Практикум : 

учеб.-метод. пособие для студентов специальностей 1-47 01 01 

«Издательское дело», 1-47 02 01 «Технология полиграфических 
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