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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Вучэбная праграма складзена ў адпаведнасці з законам Рэспублікі Бе-

ларусь ―Аб адукацыі‖ (2006 г.), Дзяржаўным стандартам першай ступені 

вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці 1-23 01 10 ―Літаратурная работа‖ 

(2008 г.) і тыпавым вучэбным планам падрыхтоўкі спецыялістаў на факультэ-

це журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.  

Мэта дысцыпліны – падсумаваць лінгвістычныя, арганізацыйныя, 

эканамічныя веды і ўменні студэнта, пашырыць і развіць іх з улікам тыпалогіі 

выданняў, забяспечыўшы поўную кампетэнтнасць на ўсіх этапах ператварэн-

ня рукапісу ў кнігу. З мэтай падрыхтоўкі высокакваліфікаваных 

спецыялістаў-рэдактараў у курс уключаны тэарэтычны і практычны матэры-

ял. Названая мэта рэалізуецца праз наступныя задачы: 

- на выдатных айчынных і замежных узорах прадэманстраваць 

станаўленне і дыферэнцыяцыю відаў выданняў, фарміраванне сістэмы 

стандартаў у выдавецкай галіне; 

- на матэрыяле вучэбнай літаратуры розных відаў практычна замаца-

ваць веды па агульнай тэорыі рэдагавання і ўдасканаліць атрыманыя навыкі 

праўкі; 

- асэнсаваць спецыфіку рэдактарскай дзейнасці ў выдавецтве, у сродках 

масавай інфармацыі, у дзяржаўных установах, пры камп’ютарным 

рэдагаванні; 

- правесці адбор, упарадкаванне і ўдакладненне крытэрыяў ацэнкі 

рукапісу, выпрацаваць навыкі творчага падыходу да аналізу і ацэнкі тэксту.  

Да вывучэння прадмета ―Рэдагаванне вучэбных выданняў‖ студэнты 

прыступаюць на чацвѐртым курсе, пасля таго, як яны атрымалі агульнае 

ўяўленне пра гісторыю, задачы і сучасныя метады рэдагавання ў межах 

дысцыплін ―Асновы літаратурна-рэдактарскай дзейнасці‖ і ―Асновы творчай 

дзейнасці рэдактара‖. Прадмет ―Рэдагаванне вучэбных выданняў‖ выступае 

як сістэма тэматычных блокаў, якія выкладаюцца на чацвѐртым курс у вось-

мым семестры. Развіваючы і значна пашыраючы звесткі і ідэі дзвюх названых 

дысцыплін, ѐн таксама дапаўняе грунтоўны курс ―Методыка літаратурнага 

рэдагавання‖, які выкладаецца ў сѐмым – восьмым семестрах, забяспечваючы 

практычную рэалізацыю агульных яго палажэнняў, дэталізуючы іх для роз-
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ных відаў выданняў. Паколькі студэнты факультэта журналістыкі 

атрымліваюць трывалую моўную падрыхтоўку на працягу двухгадовых 

курсаў ―Беларуская мова‖, ―Руская мова‖, гадавога курса ―Стылістыка‖, 

паколькі моўныя пытанні скрупулѐзна аналізуюцца ў межах прадмета ―Мето-

дыка літаратурнага рэдагавання‖, названая праграма засяроджвае ўвагу не на 

вывучэнні нормаў беларускай ці рускай літарурных моў, не на агульных 

правілах моўнай апрацоўкі рукапісаў, а на спецыфіцы мовы тэкстаў розных 

відаў вучэбных выданняў. Акцэнт зроблены на азнаямленні з ператварэннем 

рукапісу ў кнігу, з тымі асаблівасцямі і працэсамі, якія робяць з 

раздрукаваных аркушаў выданне – дакумент, прызначаны для 

распаўсюджвання змешчанай ў ім інфармацыі і які прайшоў рэдакцыйна-

выдавецкую апрацоўку. У фокусе – спецыфіка працы рэдактара на розных 

этапах падрыхтоўкі кнігі, абумоўленая асаблівасцямі выдавецкай і 

адукацыйнай сістэмы ў Рэспубліцы Беларусь. 

У залежнасці ад ступені падрыхтаванасці студэнтаў, іх агульнай 

эрудыцыі і здольнасці да самастойнага пошуку інфармацыі можна па-іншаму 

размяркоўваць колькасць гадзін па раздзелах, павялічваючы ці памяншаючы 

час на засваенне аглядных і гістарычных тэм. Мэтазгодна таксама скіраваць 

студэнтаў на падрыхтоўку паведамленняў па пытаннях рэдагавання ці блізкіх 

да іх. Гэта павінна развіваць іх уменне арыентавацца ў публічных і 

электронных бібліятэках, знаходзіць звесткі, аналізаваць і ацэньваць іх, 

сінтэзаваць адпаведна запыту выкладчыка. Прыкладныя тэмы паведамленняў 

прыведзены ў праграме; варта раіць студэнтам думаць і над уласнай, цікавай 

для іх праблемай, блізкай да бягучых вучэбных пытанняў, для разгортвання ў 

паведамленне. 

Прадстаўлены курс мае міжпрадметныя сувязі з такімі дысцыплінамі, 

як ―Дызайн і вѐрстка газеты‖, ―Адказны сакратар‖, ―Аўтарскае права‖, 

―Кнігазнаўства‖, ―Прафесійнае майстэрства рэдактара‖, ―Рэдактар-

перакладчык‖, ―Рэдактар рэкламы‖. 

Падчас заняткаў неабходна разам са студэнтамі разгледзець формы і 

метады працы рэдактара над кнігай, пачынаючы ад задумы, стварэння 

канцыпцыі, пошуку аўтараў і да падрыхтоўкі арыгінал-макета для перадачы ў 

друкарню. Асаблівую ўвагу заслугоўвае апарат выдання (арыентацыйныя, 

даведачныя, дапаможныя і іншыя элементы). 
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Патрабаванні да засваення вучэбнай дысцыпліны ў адпаведнасці з 

адукацыйным стандартам наступныя. У выніку вывучэння курса 

―Рэдагаванне асобных відаў выданняў‖ студэнты павінны:  

ведаць: 

– тыпалагічныя прыкметы вучэбных выданняў; 

– асаблівасці падрыхтоўкі вучэбных выданняў; 

– спецыялізацыю выдавецкага рынка Беларусі; 

– асноўныя крытэрыі адбору рукапісаў для друку; 

– тэхнічныя сродкі, якія выкарыстоўваюцца ў рэдакцыйна-выдавецкім 

працэсе; 

– асаблівасці рэдагавання складаных відаў тэксту і ілюстрацый. 

умець: 

– вызначыць від выдання, якому адпавядае прадстаўлены рукапіс; 

– арганізаваць рэдакцыйна-выдавецкі працэс; 

– ацаніць прадстаўлены рукапіс на прадмет мэтазгоднасці яго выдання; 

– правесці моўна-стылѐвую праўку; 

– выкарыстоўваць сродкі аўтаматызацыі падрыхтоўкі макета выдання; 

– распрацаваць ці удасканаліць структуру выдання для прадстаўленага 

рукапісу; 

– рэдагаваць складаныя віды тэксту (формулы, бібліяграфічныя спісы і 

спасылкі, табліцы) і ілюстрацыі. 

Пры вывучэння гэтага курса выкарыстоўваюцца рэпрадуктыўны, 

праблемна-пошукавы метада, метад дзелавой гульні, метад праграміраваных 

заданняў, метад праектаў. Лекцыі маюць праблемны або абагульняльны 

характар. Выкарыстоўваюцца тэхналогіі праблемнага, эўрыстычнага 

навучання і тэхналогія дыдактычнай эўрыстыкі, выкарыстоўваюцца 

традыцыйнае і камп’ютарнае тэсціраванне, электронная бібліятэка, сайтавае 

суправаджэнне метадычнага забеспячэння навучальнага працэсу. 

У адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам дысцыпліна вывучаецца 

на чацвѐртым курсе і завяршаецца экзаменам. На засваенне курса адводзіцца, 

як правіла, 26 лекцый, 24 практычныя заняткі і 18 гадзін падкантрольнай 

самастойна работы.  

Пры падрыхтоўцы курса складальнікі абапіраліся на апошнія 

дасягненні ў тэорыі рэдакцыйна-выдавецкай справы, на сучасны практычны 

досвед рэдактараў і выкладчыкаў. 
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ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 

 

 
№ 

п/п 

Тэма заняткаў Аб’ём аўдыторнага 

вучэбнага часу, гадз. 

Лекц. Практ. КСР Разам 

1. Сутнасць і задачы рэдагавання вучэбных 

выданняў 

2 2 2 6 

2. З гісторыі вучэбнай літаратуры 4 2 2 8 

3. Стандартызацыя вучэбных выданняў 2 2 2 6 

4. Патрабаванні да вучэбных выданняў 6 4 6 16 

5. Вучэбны тэкст як прадмет творчай працы 

рэдактара 

2 4 2 8 

6. Работа рэдактара над вучэбнай кнігай. Скла-

даныя віды тэксту  

10 10 4 24 

Усяго 26 24 18 68 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

1. Сутнасць і задачы рэдагавання вучэбных выданняў.  

Рэдагаванне як працэс устанаўлення грамадскай каштоўнасці твора і 

дапамогі аўтару ў яе павелічэнні. Сувязь рэдагавання вучэбнай літаратуры з 

лінгвістыкай, стылістыкай, рыторыкай, псіхалогіяй, тэорыяй навуковай 

арганізацыі працы. ―Методыка рэдагавання вучэбных выданняў‖ як 

дысцыпліна спецыялізацыі, яе змест і задачы. Прадмет курса (вучэбны тэкст 

у рукапісе і ў кнізе).  

Методыка рэдагавання ва ўмовах камп’ютэрызацыі. Рэдагаванне як від 

прафесійнай дзейнасці. Патрабаванні да асобы рэдактара. Задачы рэдактара 

вучэбнай літаратуры.  

2. З гісторыі вучэбнай літаратуры.  

Зараджэнне вучэбнай літаратуры. Першыя падручнікі. Вучэбная 

літаратура ў старажытнасці, у сярэднія вякі, у Новы час. Уплыў 

кнігадрукавання на развіццѐ вучэбнай літаратуры. Вучэбнае кнігавыданне 

сѐння. Вучэбная кніга на Беларусі. 

Роля Я. А. Каменскага ў гісторыі вучэбнай літаратуры («Дыдахаграфія» 

як тэорыя выкарыстання кніг у навучанні; прынцыпы і характары-стыкі 

падручнікаў; першы ілюстраваны падручнік ―Свет пачуццевых рэчаў у ма-

люнках‖). Тэорыя падручніка К. Д. Ушынскага.  

Эвалюцыя функцый вучэбнай літаратуры: ад сінкрэтызму (навучальна-

выхаваўчая функцыя філасофскай літаратуры) да спецыялізацыі (філасофская 

функцыя вучэбнай літаратуры; узрастанне спецыялізаванасці вучэбных кніг). 

Эвалюцыя формы вучэбнай літаратуры: павелічэнне разнастайнасці тэкстава-

га і нятэкставага кампанентаў. 

3. Стандартызацыя вучэбных выданняў.  

Крытэрыі класіфікацыі літаратуры (функцыі; спосаб адлюстравання 

рэчаіснасці; чытацкі адрас; перыядычнасць; характар інфармацыі; мэта чы-

тання). Віды вучэбных выданняў (падручнікі, навучальныя дапаможнікі, 

практыкумы, хрэстаматыі, навучальна-метадычныя выданні). Дзяржаўныя 

стандарты і інструкцыя, якія рэгулююць выпуск вучэбнай літаратуры. Прык-

меты розных відаў вучэбнай літаратуры. Функцыі вучэбнай літаратуры.  
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4. Патрабаванні да вучэбных выданняў. 

 Фарміраванне патрабаванняў да вучэбнай літаратуры: крыніцы і сродкі 

фіксацыі. Патрабаванні да зместу вучэбных выданняў: адпаведнасць прагра-

ме ці стандарту па дысцыпліне; захаванне прынцыпаў сістэматычнасці, 

даступнасці, нагляднасці. Патрабаванні да мовы вучэбных выданняў: яс-

насць, дакладнасць, даступнасць, лаканічнасць, адназначнасць, чысціня 

(нарматыўнасць). Патрабаванні да структуры вучэбных выданняў (структур-

ныя часткі кнігі) і іх рэдагаванне. Рэдагаванне кампанента ―Змест‖ ў выданні. 

―Оглавление‖ і ―содержание‖, іх рэдагаванне. Асноўны тэкст, дадатковы 

тэкст, паясняльны тэкст. Апарат арыенціроўкі і апарат арганізацыі засваення. 

Псіха-фізіялагічныя нормы для вучэбных выданняў: даўжыня сказаў, коль-

касць тэрмнаў і паняццяў, памеры параграфаў, аб’ѐм ілюстрацыйнага матэ-

рыялу, выкарыстанне шрыфтоў і колераў, вага падручніка. 

5. Вучэбны тэкст як прадмет творчай працы рэдактара.  

Трактоўка тэрміна «тэкст» у тэорыі рэдагавання. Асноўныя 

характарыстыкі тэксту (звязнасць, завершанасць, лінейнасць выражэння, 

наяўнасць прэсупазіцыі). Лагічныя асновы рэдагавання: тры законы логікі, 

лагічныя памылкі ў доказах і азначэннях; прынцып лагічнасці выкладання 

вучэбнага матэрыялу. Спосабы выкладання і тыпы тэкстаў (умовы выкары-

стання апавядання, апісання, разважання). Віды праўкі (праўка-вычытка, 

праўка-апрацоўка, праўка-перапрацоўка, праўка-скарачэнне). Абавязковасць 

дакладнага абгрунтавання кожнай праўкі. Абавязковасць супрацоўніцтва з 

аўтарам пры рэдагаванні выдання.  

Асаблівасці моўна-стылѐвага рэдагавання вучэбнай літаратуры. Работа 

над лексічнымі, марфалагічнымі, сінтаксічнымі сродкамі беларускай і рускай 

моў. Роля і месца розных функцыянальных стыляў у вучэбным тэксце. 

Асаблівасці рэдагавання тэкстаў на замежнай мове (вядомай і невядомай). 

6. Работа рэдактара над вучэбнай кнігай. Складаныя віды тэксту.  

Этапы працы над вучэбным выданнем (зверка рукапісу падручніка з 

праграмай; аналіз зместу падручніка, аналіз кампазіцыі падручніка, работа 

над мовай і стылем выдання). 

Аналіз і праверка фактычнага матэрыялу. Месца факта ў вучэбным 

тэксце. Выбар фактаў. Крыніцы праверкі фактаў (даведачная літаратура, да-

сье рэдактара, экспертыза, інфармацыйнае бюро, афіцыйныя дакументы). Ме-
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тады праверкі статыстычных даных (падлік, пабудова сістэмных радоў, 

супастаўленне размеранасцей). 

Рэдагаванне складаных відаў тэксту (матэматычныя формулы, хімічныя 

формулы, табліцы, графікі і чарцяжы). 

Удасканаленне (складанне) апарату арганізацыі засваення і апарату 

арыенціроўкі. Работа над бібліяграфіяй. 

Работа рэдактара над павышэннем даступнасці вучэбнага тэксту: па-

вышэнне даступнасці лексікі, змяншэнне абстрактнасці выкладання, 

павелічэнне практычнай скіраванасці, змяншэнне колькасці слоў у сказе, 

змяншэнне колькасці новых тэрмінаў і паняццяў у параграфе, шырокае выка-

рыстанне рубрыкацый і выдзяленняў, паслядоўнасць і нагляднасць выкладан-

ня. Праца над тэрміналогіяй: заканамернасць, уніфікацыя, аднастайнасць. 

Складанне і рэдагаванне дапаможных паказальнікаў да выдання. ГОСТ 

7.78-99 «Издания. Вспомогательные указатели». Паказальнік як ключ да зме-

сту кнігі, які ўтрымлівае дробныя элементы, не адлюстраваныя ў змесце, і 

сістэматызуе выкладзеныя ў ѐй звесткі. Віды паказальнікаў. Адбор загаловак 

рубрык і рэдагаванне рубрык. Элементы гіпертэксту ў паказальніку. 

Выдавецкі працэс і вучэбная кніга. Грыфаванне вучэбных выданняў. 

Вучэбныя выданні на кніжным рынку. 



 10 

 

 

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 

 

Асноўная літаратура 

1. Антонова, С. Г. Современная учебная книга: учеб. пособие / 

С. Г. Антонова, Л. Г. Тюрина Л. Г. – М., 2001.  

2. Бейлинсон, В. Г. Арсенал образования: Характеристика, подготовка, 

конструирование учебных изданий / В.Г. Бейлинсон. — М. : Книга, 1986. —

 286 с. 

3. Брагина, Е. И. Редактирование сложных и спец. видов текста : справ. 

пособие / Е. И. Брагина. – М. : Недра, 1991. – 128 с. 

4. Буга, П. Г. Создание учебных книг для вузов / П.Г. Буга. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Изд-во МГУ, 1993. — 223 с. 

5. Гречихин, А.А. Вузовская учебная книга / А. А. Гречихин, 

Ю. Г. Древс. — М. : Логос, 2000. — 254 с. 

6. Дапаможнік для журналістаў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы / рэд.-

уклад. М. Ф. Мэлет. – Мінск : Бел. фонд Сораса, 1995. – 176 с. 

7. Зайнутдинова, Л. Х. Создание и применение электронных учебников 

(на примере общетехнич. дисциплин). — Астрахань : ЦНТЭП, 1999. — 364 с. 

8. Иванов, Г. А. От рукописи к книге: Автор и редактор: Подготовка и 

издание учеб. и науч. литературы: учеб. пособие / Г. А. Иванов, А. Г. Ива-

нов. — Мінск : Академия МВД, 1997. — 255 с. 

9. Издательская деятельность: практ. пособие. – 4-е изд., пересмотр. – 

Минск : Нац. кн. палата Беларуси, 2006. – 124 с. 

10. Мильчин, А. Э. Справочник издателя и автора: ред.-изд. оформление 

издания / А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Олма-

Пресс, 2003. – 800 с. 

11. Мильчин, А.Э. Методика редактирования текста / А. Э. Мильчин. —

 М. : Логос, 2005. — 598 с. 

12. Редактирование отдельных видов литературы / Под ред 

Н.М. Сикорского.– М., 1987. 

13. Редакторская подготовка изданий: учеб. для вузов / под ред. 

С. Г. Антоновой. – М. : Логос, 2004. – 496 с. 



 11 

14. Стандарты по издательскому делу : сб. документов / сост. 

А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. – М. : Экономистъ, 2004. – 623 с. 

15. Цікоцкі, М.Я. Стылістыка тэксту / М. Я. Цікоцкі. – Мінск : Бел. наву-

ка, 2002. – 223 с. 

 

Дадатковая літаратура 

1. Балли, Ш. Французская стилистика / Ш. Балли. – М. : Изд-во иностр. 

лит., 1961.– 394 с. 

2. Батвіннік, М. Б. Азбука на ўсе часы. – Мінск : Бел. навука, 2003. – 

288 с. 

3. Беспалько, В. П. Теория учебника: Дидактич. аспект. – М. : Педаго-

гика, 1988. — 160 с. 

4. Валгина, Н.С. Теория текста: учеб. пособие / Н. С. Валгина. – М.: Ло-

гос, 2003. – 280 с. 

5. Іўчанкаў, В. І. Дыскурс беларускіх СМІ: Арганізацыя 

публіцыстычнага тэксту / В. І. Іўчанкаў. — Мінск : БДУ, 2003. — 256 с. 

6. Каким быть учебнику: Дидактич. принципы построения / под ред. 

И. Я. Лернера, Н. М. Махмаева: в 2 ч. – М. : Изд-во РАО, 1992. Ч. 1. 169 с.; Ч. 

2. 160 с. 

7. Калинин С.Ю. Как правильно оформить выходные сведения издания 

: пособие ля издателя / С.Ю. Калинин. – М. : Экономистъ, 2003. – 219 с. 

8. Каплан, Г. Д. Редактирование отраслевой литературы / Г.Д. Ка-

план. — М. : Иск-во, 1961. — 208 с. 

9. Карповіч, М.П. Рытарычны ідэал у журналістыцы: навук.-практ. по-

шук: арт., камент., інтэрв'ю / Марыя Карповіч. — Мінск : Тэхнапрынт, 2004. – 

214 с. 

10. Кастрюлина, Л. Н. Проблема типологии литературы и ее значение 

для теории и практики редактирования / Л. Н. Кастрюлина // Книга: исслед. и 

матер. — 1973. — Сб. 26. — С. 33—48. 

11. Клецкая, З. М. Редакторская подготовка по отраслям знаний: курс 

лекций. – Минск : БНТУ, 2004. – 214 с. 

12. Книга: Энциклопедия / гл. ред. В. М. Жарков. – М. : Большая рос-

сийск. энцикл., 1999. – 796 с. 



 12 

13. Кобрин, Р. Ю. Формальная оценка коммуникативных качеств учеб-

ного текста и проблема понимания / Р. Ю. Кобрин, Т. Н. Сидорова // Ученые 

записки Тартус. ун-та. – 1988. – Вып. 838. – С. 48–59. 

14. Культура русской речи / отв. ред. Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев. – М.: 

Норма: Инфра-М, 1999. – 560 с.  

15. Лихтенштейн, Е.С. Редактирование научной, технической литерату-

ры и информации / Е. С. Лихтенштейн, А. И. Михайлов. — М. : Высш. шк., 

1974. — 311 с. 

16. Малажай, Г.М. Лінгвістычны аналіз тэксту / Г.М. Малажай. – Мінск, 

1982. 

17. Микк, Я.А. Оптимизация сложности учебного текста. – М. : Просве-

щение, 1981. 

18. Мурот, В.П. Функциональный стиль // Языкознание : большой эн-

циклопедич. словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Большая рос. энцикл., 

1998. – С. 567–568. 

19. Мучник, Б. С. Человек и текст. Основы культуры письменной речи. – 

М. : Книга, 1985. – 252 с. 

20. Накорякова, К.М. Литературное редактирование. – М. : ИКАР, 

2002. – 432 с. 

21. Плещенко, Т.П. Стилистика и культура речи / Т.П. Плещенко, Н.В. 

Федотова, Р.Г. Чечет ; под ред. П.П. Шубы. – Минск : Тетрасистемс, 2001. – 

544 с. 

22. Проблемы школьного учебника. Вып. 1–18. М., 1974–1988. 

23. Розенталь, Д. Э. Практическая стилистика русского языка. – М. : 

АСТ-ЛТД, 1998. – 384 с. 

24. Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию и литературной 

правке. – 5-е изд., испр. – М.: Книга, 1989. – 320 с. 

25. Сенкевич, М. П. Стилистика научной речи и лит. редактирование на-

уч. произведений. – М. : Высш. шк., 1984. – 319 с. 

26. Цікоцкі, М.Я. Стылістыка беларускай мовы. — Мінск: 

Універсітэцкае, 1995. — 294 с.  

27. Чуковский, К.И. Живой как жизнь // Соч.: в 2 т. – М.: Правда, 1990. – 

Т. 1. – С. 467–651. 

28. Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин, 

Н. П. Маковеев и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 634 с. 



 13 

Прыкладныя тэмы паведамленняў і курсавых работ  

1. Беларускія (або рускія) вучэбныя рукапісныя кнігі. 

2. Беларускія (або рускія) вучэбныя выданні 16–19 ст. 

3. Беларускія(або рускія) вучэбныя выданні пачатку 20 ст. 

4. Беларускія (або рускія) вучэбныя выданні 1920–1930-х гг. 

5. Беларускія (або рускія) вучэбныя выданні другой паловы 20 ст. 

6. Беларускія (або рускія) вучэбныя выданні ў незалежнай Беларусі 

(Расіі).. 

7. Эмігранцкія беларускія (або рускія) вучэбныя выданні. 

8. Буквары А. Клышкі. 

9. Мастацкае афармленне вучэбных выданняў. 

10. Рэцэнзаванне вучэбных выданняў. Супрацоўніцтва аўтара, рэдактара і 

рэцэнзента. 

11. Сацыяльны заказ у вучэбным кнігавыданні. 

12. Павелічэнне даступнасці вучэбнага выдання. 

13. Асаблівасці стварэння вучэбнага выдання па хіміі (матэмацы, белару-

скай мове і г. д.). 

14. Асаблівасці стварэння падручніка для пачатковай (сярэдняй, базавай і 

г. д. школы). 

15. Падрыхтоўка электронных падручнікаў. 

16. Рэдактарскі аналіз апарата арганізацыі засваення падручніка. 

17. Рэдактарскі аналіз апарата арыенціроўкі падручніка. 

18. Рэдактарскі аналіз сістэмы тэстаў па прадмеце. 

19. Рэдактарскі аналіз аднаго вучэбнага выдання (на выбар студэнта). 

20. Рэдактарскі аналіз сістэмы тэрмінаў, паняццяў, тлумачэнняў у вучэбным 

выданні. 

21. Праблема пераемнасці вучэбных выданняў для розных узроўняў 

адукацыі. 

22. Апрабацыя вучэбнага выдання. Эксперыментальны падручнік. 

23. Падручнік … (назва і аўтар) – лаўрэат конкурсу кнігі. 

24. Праблема стылю падручніка. 

25. «Беларуская граматыка для школ» Б. А. Тарашкевіча як выдатны ўзор 

вучэбнай літаратуры і яе роля ў развіцці тэорыі падручніка. 

26. Асаблівасці дзейнасці рэдактара вучэбных выданняў. 
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27. Праблема свайго і чужога ў падручніку. Спасылкі, цытаты, аўтарскае 

права. 

28. Жыццѐ і дзейнасць Я. А. Коменскага. Яго погляды на вучэбныя 

выданні. 

29. Жыццѐ і дзейнасць К. Д. Ушынскага. Яго погляды на вучэбныя 

выданні. 

30. Ацэнка рынку вучэбных выданняў. Выбар рукапісу для друку. 

31. Прапаганда і распаўсюджванне вучэбнай кнігі. 
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