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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Дысцыпліна спецыялізацыі “Рэдагаванне мастацка-публіцыстычных матэрыялаў”
мае цесную сувязь з курсам “Методыка літаратурнага рэдагавання”, які вывучаецца
студэнтамі спецыяльнасці “Літаратурная работа (рэдагаванне)” у 5–7 семестрах і
ўваходзіць у цыкл агульнапрафесійных і спецыяльных дысцыплін. У той жа час вывучэнне
прадмета грунтуецца на ведах па тэорыі журналістыкі і методыцы журналісцкай творчасці,
што забяспечвае арганічнае спалучэнне практычных навыкаў стварэння медыятэкстаў і
ўсвядомленага падыходу да іх рэдагавання.

Падрыхтоўка рэдактара прадугледжвае фарміраванне рэдактарскай кампетэнцыі,
арыентаванай на працу з тэкстамі разнастайных стыляў і жанраў. Курс “Рэдагаванне
мастацка-публіцыстычных матэрыялаў” накіраваны на рэдагаванне журналісцкіх тэкстаў,
аднесеных да мастацка-публіцыстычных жанраў, якія складаюць значную частку кантэнту
сучасных СМІ.

Мэтай дысцыпліны спецыялізацыі “Рэдагаванне мастацка-публіцыстычных
матэрыялаў” з’яўляецца прафесійна арыентаванае засваенне методыкі рэдагавання
мастацка-публіцыстычных матэрыялаў рознай жанравай прыналежнасці.

Гэта дасягаецца вырашэннем агульных і прыватных задач:
–  прафесійнае авалоданне прыёмамі рэдактарскага аналізу і ацэнкі мастацка-

публіцыстычных матэрыялаў;
– выпрацоўка ўменняў індывідуальнага падыходу да аўтарскага тэксту з захаваннем

яго мадальнасці і ўлікам камунікатыўных магчымасцей спажыўца;
– засваенне прыёмаў ацэнкі спосабаў дасягнення камунікатыўнага ўзаемадзеяння;
–  усвядомлены падыход да рэдагавання мастацка-публіцыстычных матэрыялаў

рознай жанравай прыналежнасці;
– матываванае правядзенне моўна-стылёвай праўкі.
У выніку засваення курса “Рэдагаванне мастацка-публіцыстычных матэрыялаў”

студэнты павінны:
– адрозніваць жанравую прыналежнасць мастацка-публіцыстычных матэрыялаў і

характарызаваць іх асаблівасці;
– ведаць асноўныя структурныя схемы пабудовы асобных жанраў мастацка-

публіцыстычных матэрыялаў;
– праводзіць рэдактарскі аналіз і ацэнку нарыса, эсэ, фельетона, памфлета,

перыферыйных мастацка-публіцыстычных жанраў з пазначэннем станоўчых і адмоўных
якасцей канкрэтнага тэксту;

– умець аргументавана абгрунтоўваць свае рэдактарскія рашэнні;
– выпрацоўваць стратэгію рэдактарскіх дзеянняў з улікам асаблівасцей кожнага

тэксту;
– рэдагаваць мастацка-публіцыстычныя матэрыялы з улікам іх жанравай

прыналежнасці.
Дысцыпліна спецыялізацыі “Рэдагаванне мастацка-публіцыстычных матэрыялаў”

выкладаецца на працягу 8-га навучальнага семестра з формай кантролю ведаў – залікам. У
адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам на вывучэнне дысцыпліны адводзіцца 110
гадзін, з якіх 68 гадзін – аўдыторныя (44 гадзіны – лекцыі, 16 гадзін – практычныя заняткі,
8 гадзін – кіруемая самастойная праца студэнта).



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

Колькасць гадзін
Аўдыторныя Самаст.

работа

№
п/п

Найменне раздзелаў, тэм

Лекцыі Практыч.,
семінар.

Лаб.
занят.

КСР

1 Асаблівасці мастацка-
публіцыстычных матэрыялаў,
крытэрыі іх ацэнкі.

2 6

2 Прымяненне да мастацка-
публіцыстычных матэрыялаў
агульнай методыкі рэдагавання.

12 4 2 6

3 Нарыс і яго віды. Асаблівасці
рэдагавання нарысаў.

8 4 2 6

4 Эсэ і яго віды.
Асаблівасці рэдагавання эсэ.

8 2 2 6

5 Фельетон і яго віды.
Асаблівасці рэдагавання
фельетона.

6 2 2 6

6 Памфлет. Асаблівасці
рэдагавання памфлета.

2 2 6

7 Перыферыйныя мастацка-
публіцыстычныя жанры.

6 2 6

Усяго: 44 16 8 42



Вучэбна-метадычная карта
Колькасць  аўдыторных гадзін
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1. Асаблівасці мастацка-публіцыстычных матэрыялаў,
крытэрыі іх ацэнкі. 2 а) 7, 13, 16, 21;

б) 1, 2, 3, 6, 9.
2. Прымяненне да мастацка-публіцыстычных

матэрыялаў агульнай методыкі рэдагавання.
Ідэалагічны аспект рэдагавання мастацка-
публіцыстычных матэрыялаў. Дзеянні рэдактара ў
рэчышчы ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці.

2

а) 1, 2, 3, 4, 5,
9, 10, 11, 13, 14,
15, 17, 18, 19;
б) 5, 11, 12.

3. Аналіз кампазіцыі разнастайных мастацка-
публіцыстычных матэрыялаў. 2

а) 1, 2, 3, 4, 5,
9, 10, 11, 13, 14,
15, 17, 18, 19;
б) 5, 11, 12.

4. Праверка мастацка-публіцыстычных матэрыялаў на
захаванне законаў логікі. Закон тоеснасці як
падстава захавання цэласнасці тэксту. Парушэнне
законаў супярэчнасці і выключанага трэцяга. Закон
дастатковай падставы ў фармуляванні аўтарскіх
ацэнак і меркаванняў.

2

а) 1, 2, 3, 4, 5,
9, 10, 11, 13, 14,
15, 17, 18, 19;
б) 5, 11, 12.

5.

6.

Аналіз фактычнага матэрыялу ў тэкстах мастацка-
публіцыстычных жанраў.
Інфарматыўнасць як адна з характарыстык тэксту.
Крыніцы праверкі фактычнага матэрыялу.

2 2 карткі-заданні

а) 1, 2, 3, 4, 5,
9, 10, 11, 13, 14,
15, 17, 18, 19;
б) 5, 11, 12.

практ. раб.



7.

8.

Асаблівасці моўна-стылістычнай праўкі мастацка-
публіцыстычных матэрыялаў. Праца рэдактара над
лексікай твора.
Лексічныя сродкі вобразнага маўлення. Крытэрыі
рэдактарскай ацэнкі фонікі тэксту.

2 2 карткі-заданні

а) 1, 2, 3, 4, 5,
9, 10, 11, 13, 14,
15, 17, 18, 19;
б) 5, 11, 12.

практ. раб.

9.

10.

Крытэрыі рэдактарскай ацэнкі выкарыстання
розных часцін мовы.
Работа рэдактара над сінтаксічнымі канструкцыямі
пры рэдагаванні мастацка-публіцыстычных
матэрыялаў.

2 2 карткі-заданні

а) 1, 2, 3, 4, 5,
9, 10, 11, 13, 14,
15, 17, 18, 19;
б) 5, 11, 12.

практ. раб.

11. Нарыс і яго віды. Асаблівасці рэдагавання нарысаў.
Сучасны нарыс: праблемы жанру. Жанравы статус
нарыса. Нарыс як сінтэтычны жанр мастацкай
публіцыстыкі. Віды нарыса: агульная
характарыстыка. Мастацка-выяўленчыя
(падарожныя нарысы, нарысы-эсэ і замалёўкі);
мастацка-публіцыстычныя (партрэтныя); даследчыя
нарысы.

2

а) 7, 12, 16, 20,
11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

12. Падарожны нарыс. Падарожныя нататкі як
разнавіднасць падарожнага нарыса. Рэдактарскі
аналіз і рэдагаванне падарожных нарысаў. 2

а) 7, 12, 16, 20,
11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

13. Партрэтны нарыс. Біяграфічны партрэтны нарыс.
Юбілейны партрэтны нарыс. Рэдактарскі аналіз і
рэдагаванне партрэтных нарысаў. 2

а) 7, 12, 16, 20,
11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

14. Нарыс-даследаванне. Судовы і бытавы нарысы.
Нарыс-расследаванне. Нарыс нораваў. Праблемны
нарыс. Рэдактарскі аналіз і рэдагаванне нарысаў-
даследаванняў.

2

а) 7, 12, 16, 20,
11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

15. Дакументальная і мастацкая аснова нарыса.
Паэтыка дакументальнага пісьма. Спецыфіка
ўмоўнасці ў нарысавым творы. Мастацкія элементы
нарыса: пейзаж, дэталь, партрэтная
характарыстыка. Псіхалагізм у нарысе.

2 карткі-заданні

а) 7, 12, 16, 20,
11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

практ. раб.



16. Паэтыка нарысавага вобраза. Гнасеалагічныя карані
публіцыстычнага вобраза. Вобраз аўтара ў
нарысавым творы. Функцыі аўтарскага “я” ў
публіцыстыцы.

2 карткі-заданні

а) 7, 12, 16, 20,
11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

практ. раб.

17. Аўтар – чытыч: праблемы ўзаемадзеяння.
Падзейнае адзінства нарысавага твора.
Камунікатыўная дзейнасць аўдыторыі.
Структурная арганізацыя нарыса. Тыпы нарысавых
структур. Хранікальная пабудова нарыса. Апісанне,
заснаванае на логіцы прычынна-выніковых сувязей.
Эсэістычная форма пабудовы. Рэдактарскі аналіз
структурнай арганізацыі нарыса.

2 карткі-заданні

а) 7, 12, 16, 20,
11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

практ. раб.

18. Эсэ і яго віды. Асаблівасці рэдагавання эсэ.
Эсэ як адзін з самых запатрабаваных жанраў у
сучаснай публіцыстыцы. Узнікненне і развіццё
жанру. Эсэ як публіцыстычны твор своеасаблівай
(адвольнай) кампазіцыі, у якім аўтар выказвае свае
індывідуальныя меркавнні і ацэнкі па тым ці іншым
коле праблем; публіцыстычны жанр, які выяўляе
заканамернасці быцця чалавека праз адлюстраванне
працэсу ўспрымання свету. Эсэ як
“звышдысцыплінарны” жанр. Асацыятыўны
характар сувязей паміж часткамі тэксту.
Падкрэсленая суб’ектыўнасць выказвання.
Паэтычна-вобразная афарбоўка, афарыстычнасць.

2

а) 6, 7, 12, 16,
20, 11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

19. Сэнсавы план жанру эсэ. Адбор фактаў.
Падпарадкаванне фактаў руху думкі аўтара.
Наданне фактам абагульнена-філасофскага сэнсу.
Рэдактарскі аналіз фактычнага матэрыялу ў эсэ.

2

а) 6, 7, 12, 16,
20, 11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

20. Кампазіцыйна-маўленчы план жанру эсэ.
Адсутнасць жорсткіх кампазіцыйна-маўленчых
схем. Свабодны рух думкі; частыя пераходы ад
канкрэтнага да абстрактнага. Рэдактарскі аналіз
кампазіцыі эсэістычных твораў.

2

а) 6, 7, 12, 16,
20, 11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.



21. Стылістычная мадэль жанру эсэ. Наяўнасць усіх
магчымых тыпаў маўлення (разважанне, аповед,
апісанне) і формаў маўлення (маналог, унутраны
маналог, дыялог з уяўным апанентам і г. д.).

2

а) 6, 7, 12, 16,
20, 11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

22. Выкарыстанне розных тыпаў славеснасці:
успаміны, афарызмы, аўтарскія каментарыі,
філасофскія вывады і г. д. Стылістычныя прыёмы
эсэізацыі. “Эсэма” як жанравае аб’яднанне
аўтарскай думкі і вобраза. Рэдактарскі аналіз
стылістычнай арганізацыі эсэістычных твораў.

2 карткі-заданні

а) 6, 7, 12, 16,
20, 11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

практ. раб.

23. Жанравыя разнавіднасці эсэ. Эсэ-нарыс, эсэ-
партрэт, эсэ-рэцэнзія, эсэ-замалёўка, эсэ-артыкул,
эсэ-фельетон, эсэ-ліст і інш. Рэдактарскі аналіз і
рэдагаванне розных жанравых разнавіднасцей эсэ.

2 карткі-заданні

а) 6, 7, 12, 16,
20, 11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

практ. раб.

24. Фельетон і яго віды. Асаблівасці рэдагавання
фельетона.
Фельетон як мастацка-публіцыстычны жанр, які
прадстаўляе падзею ці праблему ў сатырычным або
гумарыстычным асвятленні. Адрасныя і
бязадрасныя фельетоны.

2

а) 7, 12, 16, 20,
11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

25. Падзейны фельетон. Рэдактарскі аналіз і
рэдагаванне падзейнага фельетона. 2

а) 7, 12, 16, 20,
11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

26. Фельетон-разважанне. Рэдактарскі аналіз і
рэдагаванне фельетона-разважання. 2

а) 7, 12, 16, 20,
11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

27. Тып апавядальніка. Апавяданне ад першай асобы і
апавяданне ад трэцяй асобы. 2 карткі-заданні

а) 7, 12, 16, 20,
11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

практ. раб.



28. Крыніцы камічнага эфекту. Камічны апавядальнік,
камізм сітуацый і слоўны камізм. Іронія, сарказм,
каламбур, стылістычны кантраст, парадзіраванне.
Рэдактарскі аналіз вобразна-стылістычных сродкаў
у фельетоне.

2 карткі-заданні

а) 7, 12, 16, 20,
11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

практ. раб.

29. Памфлет. Асаблівасці рэдагавання памфлета.
Паходжанне памфлета. Вострасатырычны твор,
нацэлены на высмейванне пэўных чалавечых заган і
выкрыццё таго героя (герояў), які ўяўляецца аўтару
носьбітам небяспечнага грамадскага зла. Адкрытая
тэндэнцыйнасць, афарыстычнасць выказвання,
аратарская інтанацыя, яскравая экспрэсіўнасць
мовы, непрыхаваная патэтыка.

2

а) 7, 12, 16, 20,
11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

30. Прыёмы мастацка-публіцыстычнага асэнсавання
фактаў: гратэск, гіпербала, іронія, сарказм.
Рэдактарскі аналіз і рэдагаванне памфлета. 2 карткі-заданні

а) 7, 12, 16, 20,
11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

практ. раб.

31. Перыферыйныя мастацка-публіцыстычныя жанры.
Статус і роля перыферыйных мастацка-
публіцыстычных жанраў. “Слова” як пісьмовы
варыянт эпідэйктычнай прамовы.

2

а) 7, 12, 16, 20,
11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

32. Пародыя; прадмет пародыі ў журналістыцы.
Сатырычны каментарый; адрозненне ад
аналітычнага каментарыя. 2

а) 7, 12, 16, 20,
11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

33. Жыццёвая гісторыя: характар адлюстравання
рэчаіснасці, асаблівасці пабудовы сюжэта,
стылістычныя асаблівасці. Легенда; вымысел і яго
роля ў стварэнні жанру легенды; функцыі легенды ў
прэсе.

2

а) 7, 12, 16, 20,
11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

34. Эпіграф на старонках перыядычнага друку.
Эпітафія як ацэначны жанр. Анекдот. Жарт. Гульня.
Асаблівасці рэдагавання перыферыйных мастацка-
публіцыстычных жанраў.

2 карткі-заданні

а) 7, 12, 16, 20,
11;
б) 1, 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10.

практ. раб.
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ІІ. Крытэрыі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці
Пры ацэнцы засваення тэарэтычнага матэрыялу і яго практычнага

выкарыстання ўлічваецца ўменне студэнта:
– выяўляць жанр мастацка-публіцыстычнага матэрыялу і яго

канкрэтную разнавіднасць;
– праводзіць рэдактарскі аналіз мастацка-публіцыстычных

матэрыялаў;
– знаходзіць шляхі паляпшэння якасных характарыстык тэксту;
– выпрацоўваць стратэгію рэдактарскіх дзеянняў;
– лагічна і доказна абгрунтоўваць рэдактарскія праўкі ў мастацка-

публіцыстычным матэрыяле;
– праводзіць моўна-стылістычную праўку тэксту.

ІІІ. Тэматыка практычных работ
1. Аналіз кампазіцыі разнастайных мастацка-публіцыстычных

матэрыялаў.
2. Асаблівасці моўна-стылістычнай праўкі мастацка-

публіцыстычных матэрыялаў.
3. Рэдагаванне падарожных і партрэтных нарысаў.



4. Рэдагаванне нарысаў-даследаванняў.
5. Рэдагаванне эсэ.
6. Рэдагаванне фельетона.
7. Рэдагаванне памфлета.
8. Рэдагаванне перыферыйных мастацка-публіцыстычных жанраў.

ІV. Прыкладныя пытанні да заліку
1. Жанрава-стылістычны аспект рэдагавання мастацка-

публіцыстычных матэрыялаў.
2. Жанравая класіфікацыя мастацка-публіцыстычных матэрыялаў.
3. Праверка мастацка-публіцыстычных матэрыялаў на захаванне

законаў логікі.
4. Аналіз фактычнага матэрыялу ў тэкстах мастацка-

публіцыстычных жанраў.
5. Аналіз кампазіцыі разнастайных мастацка-публіцыстычных

матэрыялаў.
6. Праца рэдактара над лексікай мастацка-публіцыстычных

матэрыялаў. Лексічныя сродкі вобразнага маўлення.
7. Крытэрыі рэдактарскай ацэнкі фонікі тэксту.
8. Крытэрыі рэдактарскай ацэнкі выкарыстання розных часцін мовы.
9. Работа рэдактара над сінтаксічнымі канструкцыямі пры

рэдагаванні мастацка-публіцыстычных матэрыялаў.
10. Нарыс як сінтэтычны жанр мастацкай публіцыстыкі.
11. Рэдактарскі аналіз і рэдагаванне падарожных нарысаў.
12. Рэдактарскі аналіз і рэдагаванне партрэтных нарысаў.
13. Рэдактарскі аналіз і рэдагаванне нарысаў-даследаванняў.
14. Дакументальная і мастацкая аснова нарыса.
15. Паэтыка нарысавага вобраза. Аўтар – чытыч: праблемы

ўзаемадзеяння.
16. Рэдактарскі аналіз структурнай арганізацыі нарыса.
17. Эсэ і яго віды.
18. Рэдактарскі аналіз фактычнага матэрыялу ў эсэ.
19. Рэдактарскі аналіз кампазіцыі эсэістычных твораў.
20. Рэдактарскі аналіз стылістычнай арганізацыі эсэістычных твораў.
21. Фельетон і яго віды.
22. Рэдактарскі аналіз вобразна-стылістычных сродкаў у фельетоне.
23. Памфлет. Асаблівасці рэдагавання памфлета.
24. Статус і роля перыферыйных мастацка-публіцыстычных жанраў.
25. “Слова” як пісьмовы варыянт эпідэйктычнай прамовы.

Рэдактарскі аналіз вобразна-стылістычных сродкаў.
26. Пародыя як перыферыйны мастацка-публіцыстычны жанр.

Рэдактарскі аналіз вобразна-стылістычных сродкаў.
27. Сатырычны каментарый як перыферыйны мастацка-

публіцыстычны жанр. Рэдактарскі аналіз вобразна-стылістычных сродкаў.
28. Жыццёвая гісторыя і легенда як перыферыйныя мастацка-

публіцыстычныя жанры. Рэдактарскі аналіз вобразна-стылістычных
сродкаў.

29. Эпітафія як ацэначны жанр. Рэдактарскі аналіз вобразна-
стылістычных сродкаў.

30. Анекдот, жарт, гульня як перыферыйныя мастацка-
публіцыстычныя жанры.
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