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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 

  

Развіццё журналісцкай адукацыі на сучасным этапе немагчыма ўявіць 

без спецыяльных дысцыплін, галоўнай задачай якіх з’яўляецца выпрацоўка ў 

студэнтаў прафесійных навыкаў і ўменняў. Дысцыпліна «Архітэктоніка 

медыятэксту» накіравана на вывучэнне кампазіцыйнай будовы журналісцкіх 

тэкстаў, аднесеных да публіцыстычных жанраў, якія складаюць значную 

частку кантэнту сучасных СМІ. Аналіз і ацэнка газетных тэкстаў 

разнастайных жанраў могуць быць якасна праведзены толькі з 

выкарыстаннем камунікатыўнага, функцыянальнага і эўрыстычнага 

падыходаў, што прадугледжвае ўменне спецыяліста бачыць візуальна-

семантычнае адрозненне, прагназаваць перлакутыўны эфект на аўдыторыю і 

ствараць уласны кантэнт, рэалізуючы сваё бачанне сучаснага 

канкурэнтназдольнага і запатрабаванага аўдыторыяй медыяпрадукта. 

 

Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны  

 

Мэта вучэбнай дысцыпліны – прафесійна арыентаванае засваенне 

методыкі кампазіцыйнай пабудовы матэрыялаў рознай жанравай 

прыналежнасці ў перыядычных выданнях.  

 

Задачы вучэбнай дысцыпліны: 

1. Прафесійнае авалоданне прыёмамі аналізу і ацэнкі якасці 

публіцыстычных матэрыялаў;  

2. Выпрацоўка індывідуальнага падыходу да аўтарскага тэксту з 

захаваннем яго мадальнасці і з улікам камунікатыўных патрабаванняў 

спажыўца;  

3. Засваенне прыёмаў ацэнкі спосабаў дасягнення эфектыўнага 

камунікатыўна-прагматычнага ўзаемадзеяння з чытацкай аўдыторыяй;  
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4. Усвядомлены падыход да распрацоўкі кампазіцыйнай пабудовы 

журналісцкіх матэрыялаў рознай жанравай прыналежнасці;  

5. Матываванае правядзенне візуальна-семантычнай апрацоўкі 

тэкстаў СМІ ў кантэксце ўспрымання выдання як камунікатыўнага цэлага; 

6. Стварэнне ўласнага медыяпрадукта. 

 

Месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста з 

вышэйшай адукацыяй. 

Дысцыпліна спецыялізацыі «Архітэктоніка медыятэксту» скіравана на 

дакладнае, глыбокае асэнсаванне кампазіцыі публіцыстычных матэрыялаў, 

на спасціжэнне заканамернасцяў іх стварэння, на прагназаванне 

перлакутыўнага эфекту, на ўсведамленне камунікатыўнай ролі ўсіх 

элементаў тэксту ў забеспячэнні соцыуму вартым інфармацыйным 

прадуктам. Журналіст у сучасных сродках масавай інфармацыі павінен 

усведамляць ролю кожнага жанру публіцыстычных матэрыялаў і 

неабходнасць данясення пэўнай інфармацыі да чытача. 

Вучэбная дысцыпліна адносіцца да цыклу дысцыплін спецыялізацыі.  

 

Сувязі з іншымі вучэбнымі дысцыплінамі, уключаючы вучэбныя 

дысцыпліны кампанента ўстаноў вышэйшай адукацыі, дысцыпліны 

спецыялізацыі і інш.  

Вывучэнне дысцыпліны «Архітэктоніка медыятэксту» грунтуецца на 

ведах, атрыманых па дысцыплінах «Асновы журналістыкі», «Мова і стыль 

СМІ», «Дызайн газеты» і суправаджаецца паглыбленымі міжпрадметнымі 

сувязямі з дысцыплінамі канкрэтнага напрамку спецыяльнасці 

«Журналістыка» – друкаваныя СМІ: «Выпуск вучэбнай газеты», 

«Камп’ютарная вёрстка і дызайн», «Основы творчага майстэрства 

журналіста». 
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Патрабаванні да кампетэнцый 

Засваенне вучэбнай праграмы «Архітэктоніка медыятэксту» павінна 

забяспечваць фарміраванне наступных акадэмічных, сацыяльна-асабістых і 

прафесійных кампетэнцый:  

акадэмічныя кампетэнцыі: 

АК-1. Умець прымяняць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для 

вырашэння тэарэтычных і практычных задач; 

АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам; 

АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі; 

АК-4. Умець працаваць самастойна; 

АК-5. Быць здольным спараджаць новыя ідэі (валодаць крэатыўнасцю); 

АК-8. Валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камунікацыі; 

АК-9. Умець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго 

жыцця; 

сацыяльна-асабістыя  кампетэнцыі: 

СЛК-2. Быць здольным да сацыяльнага ўзаемадзеяння; 

СЛК-5. Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі; 

СЛК-6. Умець працаваць у камандзе; 

прафесійныя кампетэнцыі: 

ПК-1. Пастаянна ўдасканальваць метады стварэння журналісцкага 

кантэнту, выкарыстоўваючы сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі; 

ПК-2. Творча прымяняць атрыманыя веды і набытыя навыкі ў 

прафесійнай дзейнасці; 

ПК-6. Валодаць навыкамі тэхналагічнага працэсу выпуску газет і 

часопісаў; 

ПК-14. Вызначаць мэты інавацый і спосабы іх дасягнення; 

ПК-16. Ацэньваць канкурэнтназдольнасць і эканамічную 

эфектыўнасць; 
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ПК-20. Правадзіць збор, апрацоўку, сістэматызацыю, актуалізацыю, 

прадстаўленне, распаўсюджанне, аналіз і інтэрпрэтацыю інфармацыі з 

выкарыстаннем сучасных інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогій; 

ПК-25. Ацэньваць гістарычныя і сучасныя праблемы і тэндэнцыі, 

рыхтаваць навуковыя матэрыялы, складаць рэфераты, агляды, рэцэнзіі; 

ПК-29. Умець прымяняць сістэму метадаў журналісцкай творчасці; 

жанравыя разнавіднасці журналісцкага тэксту і асаблівасці працы над 

матэрыяламі розных жанраў; 

ПК-33. Прадстаўляць вынікі даследаванняў у выглядзе артыкулаў, 

справаздач, прэзентацый, дакладаў. 

У выніку вывучэння вучэбнай дысцыпліны студэнт павінен: 

ведаць: 

– жанравую дыферэнцыяцыю публіцыстычных матэрыялаў і магчымасці 

інтэграцыі жанраў у сучасных СМІ; 

– асноўныя структурныя схемы кампазіцыйнай пабудовы 

публіцыстычных жанраў; 

– тэарэтычныя асновы падрыхтоўкі газетных матэрыялаў да друку; 

– методыку аналізу і праўкі журналісцкіх тэкстаў;  

умець: 

– адрозніваць жанравую прыналежнасць журналісцкіх  матэрыялаў і 

характарызаваць іх асаблівасці; 

– праводзіць аналіз і ацэнку візуальна-семантычнай кампазіцыі з 

пазначэннем станоўчых і адмоўных якасцей канкрэтнага медыятэксту; 

– разумець спецыфіку крэалізаваных тэкстаў СМІ;  

– доказна абгрунтоўваць кампазіцыйны выбар; 

– выпрацоўваць стратэгію прафесійных дзеянняў з улікам асаблівасцяў 

кожнага жанру; 

валодаць: 

– методыкай аналізу і праўкі кампазіцыі публіцыстычных матэрыялаў; 
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– уплывовымі візуальна-семантычнымі прыёмамі працы з медыятэкстам 

дзеля ўдасканалення твора ў інтарэсах чытача (адрасата); 

– творчымі здольнасцямі і неабходнымі тэарэтычнымі ведамі. 

 

Структура вучэбнай дысцыпліны 

Структура зместу вучэбнай дысцыпліны ўключае такія дыдактычныя 

адзінкі, як раздзелы, у адпаведнасці з якімі распрацоўваюцца і рэалізуюцца 

адпаведныя лекцыйныя і семінарскія заняткі. Прыкладная тэматыка 

семінарскіх заняткаў прыведзена ў інфармацыйна-метадычнай частцы.  

 Дысцыпліна вывучаецца ў 4 семестры. Усяго на вывучэнне вучэбнай 

дысцыпліны «Архітэктоніка медыятэксту» адведзена 114 гадзін, у тым ліку 

52 аўдыторныя гадзіны, з іх: лекцыі – 16 гадзін, практычныя заняткі – 32 

гадзіны, кіруемая самастойная работа – 4 гадзіны (ДН). 

Працаёмкасць вучэбнай дысцыпліны складае 3 заліковыя адзінкі. 

Форма бягучай атэстацыі – экзамен.  
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 
 

Раздзе 1. Архітэктоніка.Жанры.Сродкі 
 

Унутраная (зместавая) і знешняя (архітэктоніка) кампазіцыя сучаснага 
медыятэксту. Структура газетнай публікацыі як адзінства зместу і формы. 
Узаемазалежнасць архітэктонікі выдання з жанравай палітрай. 
Архітэктанічныя адзінкі ў візуальна-графічнай мадэлі перыядычнага выдання. 
Чатыры ўзроўні рэалізацыі ка мункатыўнага патэнцыялу газеты. Этапы 
працэсу знаёмства чытача з медыятэкстам. Сутнасць механізмаў 
прагназавання і працэсу прадбачання.Паняцце тэзаўруса як інфармацыйнага 
запаса, інфармацыйнага фону. Вербальныя і паралінгвістычныя сродкі ў 
медыятэкстах. Віды маўленчых твораў у СМІ. Парадак вывучэння тэкстаў. 
Поле паралінгвістычных сродкаў. Дыферынцыйныя прыкметы візуальных 
сродкаў у межах газетнай паласы. Узаемазалежнасць графічнай нормы з 
камунікатыўна-прагматычнай нормай. Архітэктанічныя абмежаванні, 
накладаемыя камунікатыўна-прагматычнай нормай. 

 
Раздзел 2. Крэалізаваныя тэксты СМІ 

 
 Паняцце крэалізаванага тэксту ў СМІ. Дзенататыўныя (прадметныя) і 
канататыўныя (дадаткова семантычныя) значэнні вербальных і канічных 
сродкаў.  Архітэктанічныя карэляцыі паміж вербальнай і выяўленчай часткай 
медыятэксту. Тыпы рэферэнтнай суаднесеннасці ў архітэктоніцы. Паняцце 
адзінага універсальна-прадметнага кода мыслення. Праблема рэлевантнасці 
выяўленчага афармлення ў розных тыпах тэксту і жанрах.  Тыпы 
медыятэкстаў у адпаведнасці з характарам сувязі вербальных і невербальных 
сродкаў. Адметнасці крэалізацыі тэкстаў СМІ розных жанраў. 
 
 

Раздзел 3. Цэласнасць і звязнасць элементаў у архітэктоніцы 
публіцыстычных тэкстаў 

 
 Цэласнасць і звязнасць як асноўныя тэкставыя катэгорыі. Чатыры тыпы 
ілюстрацый у тэксце. Звязнасць верабльнага і невербальнага кампанентаў на 
змястоўным узроўні. Звязнасць вербальнага і невербальнага  кампанента на 
змястоўна-моўным узроўні: экспліцытна выражаная звязнасць і імпліцытна 
выражаная звязнасць.  Звязнасць іканічнага і вербальнага кампанента на 
змястоўна-кампазіцыйным узроўні: унутраная (семантычная) і знешняя 
суаднесенасць кампанентаў. Архітэктанічная суаднесенасць кампанентаў: 
месца размяшчэння, паслядоўнасць размяшчэння і ўзаемаўключанасць 
вербальных і невербальных кампанентаў.  
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Раздзел 4. Ключавыя катэгорыі тэкстаў публіцыстычных жанраў 

 
  

Мадальнасць тэкстаў СМІ.  Суб’ектыўная і аб’ектыўная ацэнка зместу 
медыятэксту. Катэгорыя мадальнасці ў розных тыпах тэкстаў і жанраў. 
Паняцце мадальнай інфармацыі і мадальнага ключа. Тыпы адносін 
вербальных і невербальных сродкаў у залежнасці ад мадальнага аспекту. 

Тэмпаральнасць тэкстаў СМІ. Тэмпаральная структура медыятэксту. 
Тры часавыя восі ў структуры тэксту. Фабульнае і сюжэтнае размяшчэнне 
падзей у часе. Рэтраспекцыя і праспекцыя, іх адметнасці ў розных тыпах 
тэксту і жанрах. Нейтральная і распазнавальная перспектыва. Прэтэрыяльныя і 
футуральныя выявы ў СМІ. Роля тэмпаральнай маркіраванасці ў 
архітэктоніцы. 

Лакатыўнасць тэкстаў СМІ. Катэгорыя лакатыўнасці як моўная 
інтэпрэтацыя мысліцельнай катэгорыі прасторы. Віды прасторы: фізіка-
геаметрычная, гістарычная, духоўная (містычная, мастацкая, індывідуальная). 
Іканічныя сродкі ў рэпрадуцыраванні розных відаў прасторы ў розных тыпах 
тэкстаў і жанраў. Лексічныя і граматычныя моўныя сродкі ў працэсе 
рэалізацыі катэгорыі лакатыўнасці. Статычная і дынамічная прастора. Моўныя 
маркёры вобразна-візуальнай дынамікі і статыкі. Лакальныя канкрэтызатары.   
 
 

Раздзел 5. Функцыі паралінгвістычных сродкаў 
 

  Функцыя выявы ў медыятэксце. Універсальныя функцыі – атрыкцыйная, 
інфармацыйная, экспрэсіўная, эстэтычная. Прыватныя функцыі – сімвалічная, 
ілюстрацыная, аргументуючая. Эўфемістычная, іміджавая, характаралагічная, 
сатырычная і інш. 
 Функцыя колеру і шрыфта ў медыятэкстах. Універсальныя функцыі 
колеру – атракцыйная, сэнсавыдзяляльная, экспрэсіўная, сімвалічная, 
эстэтычная. Функцыі шрыфта – атракцыйная, сэнсавыдзяляльная, 
экспрэсіўная, характаралагічная, сімвалічная, сатырычная, эстэтычная. 
 Іншыя паралінгвістычныя сродкі і іх функцыянальнае прызначэнне ў 
медыятэкстах. 
 
 

Раздзел 6. Функцыі подпісу ў архітэктоніцы жанраў 
 

 Асноўныя групы тэкстаў у адносінах ад характару і наяўнасці подпісу.  
Асноўныя функцыі подпісу – намінатыўная, інфармацыйная, дэйктычная, 
кагерэнтная, інтэграцыйная. Прыватныя функцыі подпісу – прэзентацыйная, 
апісальная, тлумачальная, рэзюмуючая, бібліяграфічная, імператыўная і інш. 
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Раздзел 7. Моўная гульня ў медыятэкстах як элемент архітэктонікі 
 

 Паняцце, роля і функцыі моўнай гульні ў медыятэкстах. Рорзныя тыпы 
моўнай гульні: фанетычная, графічная, марфалагічная, словаўтваральная, 
гульня з прэцэдэнтнымі феноменамі. Графічная гульня як асноўны 
функцыянальна значны тып у архітэктоніцы медыятэкстаў. Прыём 
інструктацыі. Графічныя аказіяналізмы. Старажытная графіка як элемент 
гульні. Розныя віды графічнай гульні: дэфіксацыя, парантэзіс, кватацыя, 
слешынг, поліпунктуалізацыя, апострафізацыя, курсівізацыя, экскламацыя, 
графоморфаактуалізацыя, інтэграцыя, капіталізацыя, грама-рэдуплікацыя, 
графагібрыдызацыя. Паралінгвістычныя элементы ў графічнай гульні: 
матэматычныя знакі, фізічныя сімвалы, грашовыя сімвалы, знакі прыпынку, 
закрэсліванні і пад. Інтэрферэнтныя сродкі ў моўнай гульні: вершаваныя і 
празаічныя цытаты; радкі песень; назвы мастацкіх і публіцыстычных твораў, 
уключаючы біблейскія тэксты, міфалогію, фальклор; фонавыя веды з галіны 
музыкі, жывапісу, гісторыі; назвы кінастужак і мультфільмаў; прыказкі, 
прымаўкі і крылатыя выразы; і пад. 
 

Раздзел 8. Архітэктоніка. Падабенства і розніца ў прынт-медыя і 
электроннай газеце 

 
 Аналіз перыядычных выданняў нацыянальнай інфармацыйнай сферы. 
Мадыфікацыя кампазіцыйнай структуры ў друкаваным і электронным 
выданні. Прычыны і праблемы трансфармацыі жанраў СМІ. Адлюстраванне 
змен у жанравай сістэме ў архітэктоніцы медыятэкстаў. 
 

Раздзел 9. Выява ў СМІ 
 

 Жанры фотажурналістыкі. Інфаграфіка як сусветны брэнд візуалізацыі. 
Карыкатура. Комікс. Шарж. Функцыі і прызначэнне іх у медыятэкстах. 
Дэкаратыўныя элементы ў тэкстах СМІ. 
 

Раздзел 10. Абарона праектаў “Архітэктоніка часопіснай перыёдыкі” 
 

 Прадстаўленне распрацаванай канцэпцыі выдання. Аналіз элементаў 
архітэктонікі на вокладцы і развароце выдання. Аўтарскія кампаненты 
(вербальныя і візуальныя) у выданні. Моўная гульня і іншыя элементы ў 
назвах (рубрык, матэрыялуі інш.). Матэрыял: жанр, змест, графічная 
прэзентацыя, абгрунтаванне выбару візуальна-графічнага афармлення. 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
Дзённая форма атрымання адукацыі з прымяненнем дыстанцыйных адукацыйных тэхналогій 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Архітэктоніка.Жанры. Сродкі 
 

2 2     Субяседаванне 

2 Крэалізаваныя тэксты СМІ 
 

2 2     Вучэбная дыскусія; 
Прэзентацыя 

3 
Цэласнасць і звязнасць 
элементаў у архітэктоніцы 
публіцыстычных тэкстаў 

2 2     Субяседаванне; 
Апытанне  

4 Ключавыя катэгорыі тэкстаў 
публіцыстычных жанраў 

4 6     Прэзентацыі; 
Эсэ; 
Адкрытае 
эўрыстычнае 
заданне 

5 

 
Функцыі паралінгвістычных 
сродкаў 
 

2 2     Субяседаванне; 
Апытанне  

6  
Функцыі подпісу ў 

2 2     Адкрытае 
эўрыстычнае 
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архітэктоніцы медыятэксту 
 

заданне 

7 

 
Моўная гульня ў тэкстах СМІ 
як элемент архітэктонікі 
 

2 2     Даклад з 
прэзентацыяй 

8 

 
Архітэктоніка. Падабенства і 
розніца ў прынт-медыя і 
электроннай газеце 
 

 2     Вучэбная дыскусія 
 

9 
 
Выява ў СМІ 
 

2      Рэферат ; 
Тэст 

10 

Абарона праектаў 
“Архітэктоніка часопіснай 
перыёдыкі” 
 

 10    4 (ДО) Праект з 
прэзентацыяй; 
Адкрытае 
эўрыстычнае 
заданне 

 Усяго 16 32    4  
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Пералік рэкамендаваных сродкаў дыягностыкі і методыка 
фарміравання выніковай адзнакі   

 
Рэкамендуемымі сродкамі дыягностыкі па занятках дысцыпліны 

“Архітэктоніка медыятэксту”, якія дазваляюць ацаніць дынаміку працэсу 

дасягнення мэты навучання, з’яўляюцца: субяседаванне па тэмах, апытанне, 

дыскусія, прэзентацыі, эсе, адкрытыя (эўрыстычныя) заданні, даклад, тэст, 

рэферат, праект. Разнастайнасць сродкаў садзейнічае ўтрыманню цікавасці да 

адукацыйнага працэсу, выяўленню крэатыўных здольнасцяў студэнтаў, 

раскрыццю адметных якасцяў асобы. 

Ацэнка субяседавання, апытання, дыскусіі ўключае: 

- канкрэтнасць і паўната адказу – 60 %; 

- наяўнасць аргументаў і прыкладаў з практыкі – 15 %; 

- камунікатыўныя якасці (упэўненасць, выразнасць і лагічнасць выкладу 

думкі, граматнасць, культура маўлення і інш.) – 25 %. 

Пры ацэнцы адкрытага (эўрыстычнага) задання неабходна ўлічваць: 

- арыгінальнасць створанага адукацыйнага прадукта – 60 %; 

- даследаванне феномена з розных бакоў, інтэграванне ведаў з розных 

галін – 15 %; 

- асобасная значнасць дасягнутых вынікаў – 25 %. 

Ацэнка прэзентацыі ўключае: 

- змест выступлення (яснасць, доказнасць, адпаведнасць тэме і 

аўдыторыі) – 50 %; 

- упраўленне камунікацыяй (аратарскае майстэрства, узаемадзеянне з 

аўдыторыяй) – 25 %; 

- прымяненне візуальных сродкаў – 25 %. 

Ацэнка эсэ (матэрыялу ў розных жанрах) уключае: 

- арыгінальнасць праблематыкі, спосабаў інтэрпрэтацыі і форм падачы – 

60 %; 

- аналітычнасць і аргументаванасць матэрыялу – 15 %; 

- граматнасць і стыль выкладу – 25 %. 
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Ацэнка праекта выкладчыкам уключае: 

- пераканаўчасць прэзентацыі – 10%; 

- упэўненасць пры абароне праекту – 10%; 

- глыбіня прапрацоўкі праблематыкі праекта – 15% 

- карэктнасць ключавых пазіцый праекта – 15% 

- прадуманасць архітэктонікі медыятэкстаў у праекце – 30% 

- практыкаарыентаванасць вынікаў – 20% 

Формай бягучай атэстацыі па дысцыпліне “Архітэктоніка медыятэксту” 

вучэбным планам прадугледжаны экзамен. 

Пры фарміраванні выніковай адзнакі выкарыстоўваецца рэйтынгавая 

ацэнка ведаў студэнта, якая дае магчымасць вызначыць дынаміку працэсу 

дасягнення мэты навучання. Рэйтынгавая ацэнка прадугледжвае 

выкарыстанне вагавых каэфіцыентаў для бягучага кантролю ведаў і бягучай 

атэстацыі студэнтаў па дысцыпліне.  

Прыкладныя вагавыя каэфіцыенты, якія вызначаюць уклад бягучага 

кантролю ведаў і бягучай атэстацыі ў рэйтынгавую ацэнку: 

- адказы на занятках, удзел у дыскусіі, рашэнне сітуацыйных задач – 

20 %; 

- выкананне эўрыстычнага задання – 20 %; 

- падрыхтоўка прэзентацыі, даклада, реферата, эсе – 20 %; 

- абарона праекта – 30 %; 

- тэст – 10 %. 

Рэйтынгавая адзнака па дысцыпліне разлічваецца на аснове ацэнкі 

бягучай паспяховасці і экзаменацыйнай адзнакі з улікам іх вагавых 

каэфіцыентаў. Адзнака па бягучай паспяховасці складае 50 %, 

экзаменацыйная адзнака – 50 %. 
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Прыкладны пералік заданняў для кіруемай самастойнай работы 
студэнтаў   

 
КСР 1 

 
Тэма: “Ключавыя катэгорыі тэкстаў публіцыстычных жанраў”. 
 
Спосаб дыягностыкі:  Адкрытае эўрыстычнае заданне крэатыўнага 

тыпу. 
 
Асноўная мэта задання – рэалізацыя творчых здольнасцяў студэнтаў 

пры стварэнні ўласнага кантэнту. 
 
Форма кантролю – медыятэкст у любым жанры. 

 
Заданне: стварыце медыятвор з актуалізацыяй  ключавыях  катэгорый 

тэкстаў – мадальнасцю, лакальнасцю і тэмпаральнасцю. Твор будзе 
ўключаны ў праект па архітэктоніцы. 
  

Працэс мэтапабудовы: 
– Пра што Вы хочаце напісаць? 
– У якой жанравай форме Вы хочаце прадставіць інфармацыю? 
– Якую ідэю Вы лічыце неабходнай выказаць у тэксце? 
– Якая генеральная аўтарская інтэнцыя ў тэксце? 
– Якім чынам плануеце актуалізаваць ключавыя катэгорыі медыятэкстаў у 
сваім матэрыяле? 
 

Забеспячэнне на адукацыйным партале – размяшчэнне матэрыялу. 
 

Ацэнка матэрыялу – на партале ў форме каментарыя, у якім 
аднагрупнікі выказваюць сваё чытацкае ўражанне аб матэрыяле. 
 

Рэфлексія аўтара: 
– Што ўдалося, а што не? 
– Што трэба выправіць, дадаць, удакладніць, выдаліць, акцэнтаваць і 
інш. у тэксце? 
– Знайшоў лі матэрыял, на Вашу думку, водгук у чытачоў? Чаму Вы так 
лічыце? 
– Ці ўдалося ўпісаць матэрыял у канцэпцыю будучага праекта? 
– Правільна ці быў выбраны жанр матэрыялу? 
– Над чым Вам трэба папрацаваць, каб удасканаліць свае прафесійныя 
кампетэнцыі? 
– Наколькі Вам удалося выканаць заданне? 
– Ацаніце сябе па 10-бальнай шкале. 
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КСР 2 

 
Тэма  “Абарона праектаў “Архітэктоніка  часопіснай перыёдыкі”  (4  г.) 
 
Спосаб дыягностыкі:  Адкрытае эўрыстычнае заданне. 
 
Асноўная мэта задання – рэалізацыя творчых здольнасцяў студэнтаў 

пры стварэнні ўласнага медыяпрадукта. 
 
Форма кантролю – медыяпраекты, якія будуць размешчаны на 

адукацыйнам партале. 
 

Падрыхтоўка праектаў прадугледжвае выканне наступны адкрытых 
эўрыстычных заданняў: 
 

І. Адкрытае эўрыстычнае заданне кагнітыўнага тыпу: 
 
Заданне: Вы – рэдактар перыядычнага выдання. Выкладчык – заснавальнік.  
Распрацуйце канцэпцыю ўласнага часопіса з улікам запатрабаванасці ў 
сучаснага чытача, тэндэнцый сусветнага медыядызайна, 
канкурэнтназдольнасці і інш., каб запэўніць заснавальніка прыняць Вашу 
канцэпцыю. 
 
Заўвага: Падрабязная інструкцыя па выкананні і прыклады будуць 
размешчаны на адукацыйным партале. 
 

ІІ. Адкрытае эўрыстычнае заданне крэатыўнага тыпу: 
 
Заданне: Падрыхтуйце з улікам канцэпцыі і тыпу свайго выдання неабходныя 
матэрыялы (у тым ліку фота, відэа) розных жанраў для падрыхтоўкі для 
версткі часопіса. 
 
Заўвага: Матэрыялы высылаюцца для аналізу і рэдагавання. Прыклады 
размешчаны на адукацыйным партале. 
 

ІІІ. Адкрытае эўрыстычнае заданне праектнага тыпу 
 
Заданне: Звярстайце ў адпаведнасці з канцэпцыяй перыядычнае выданне 
часопіснага тыпу. Падрыхтуйце прэзентацыю для абароны праекта. 
 
Заўвага: На адукацыйным партале размешчана інструкцыя па выкананні 
праекта. Прыклады ўжо абароненых праектаў.  
 

IV. Адкрытае эўрыстычнае заданне арганізацыйна-дзейнаснага тыпу 
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Заданне: Ацаніце абарону праекта і сам праект. Самаацэньванне і 
ўзаемаацэньванне адбываецца па вызначаных крытэрыях з выстаўленнем па 
кожным з іх бала (па 10-бальнай шкале).  
 
Заўвага: На адукацыйным партале размешчаны бланкі самаацэнкі і 
ўзаемаацэнкі, выкладзена інструкцыя аб парадку падвядзення вынікаў. 
 
 

Прыкладная тэматыка практычных заняткаў 
 

 
Практычныя №1 “Архітэктоніка. Жанравая спецыфіка кампазіцыйнай 

будовы” 
 
Практычныя № 2 “Папулярнасць крэалізаваных тэкстаў у СМІ як 

сусветная тэндэнцыя” 
 
Практычныя № 3 “Архітэктанічныя элементы ў публіцыстычных 

матэрыялах” 
 
Практычныя №4 “Мадальнасць медыятэксту як  пазнака 

персаніфікацыі журналіста” 
 
Практычныя № 5 “Лакальнасць медыятэксту: лексіка-семантычныя і 

візуальныя маркеры” 
 
Практычныя № 6 “Тэмпаральнасць медыятэксту: вербальная і 

невербальная фіксацыя часу” 
 
Практычныя № 7 “Паралінгвістычныя сродкі ў пабудове медыятэксту: 

прагматычны функцыянал і камунікатыўны патэнцыял” 
 
Практычныя №8 “Подпіс як асобны від медыятэксту ў выданні” 
 
Практычныя №9 “Моўная гульня ў стварэнні эспрэсіі тэксту” 
 
Практычныя № 10 “Прынт- і онлайн-медыя: падабенства і розніца ў 

архітэктоніцы”  
 
Практычныя №11 “Абарона медыяпраектаў” 
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Апісанне традыцыйных і інавацыйных падыходаў і метадаў 
 да выкладання вучэбнай дысцыпліны 

 (эўрыстычны, праектны, практыка-арыентаваны)  
 

Практыкуецца праблемны падыход да навучання. Гэта дае студэнту 

магчымасць сканструяваць уласны алгарытм навучання, які дапамагае 

ўсвядоміць асноўныя характарыстыкі журналісцкага матэрыялу і вызначыць 

прыватную методыку працы з медыятэкстамі.  

Пры арганізацыі адукацыйнага працэсу выкарыстоўваецца  наступныя 

інавацыйныя падыходы да  навучання:  

1) эўрыстычны падыход, які прадугледжвае: 

- здзяйсненне студэнтамі асабова-значных адкрыццяў  навакольнага 

асяроддзя; 

- дэманстрацыю шматварыянтнасці рашэнняў большасці прафесійных 

задач і жыццёвых праблем;  

- творчую самарэалізацыю навучэнцаў у працэсе стварэння 

адукацыйных прадуктаў; 

- індывідуалізацыю навучання праз магчымасць самастойна ставіць 

мэты, здзяйсняць рэфлексію ўласнай адукацыйнай дзейнасці. 

2) практыка-арыентаваны падыход, які прадугледжвае: 

- засваенне зместу адукацыі праз рашэнне практычных задач; 

- атрыманне навыкаў эфектыўнага выканання розных відаў 

прафесійнай дзейнасці; 

- арыентацыю на генерыраванне ідэй, рэалізацыю студэнцкіх праектаў, 

развіццё прадпрымальніцкай культуры; 

- выкарыстанне працэдур, спосабаў ацэньвання, фіксуючых 

сфарміраванасць прафесійных кампетэнцый. 

Пры вывучэнні дысцыпліны, акрамя традыцыйных, выкарыстоўваюцца 

інтэрактыўныя метады, арыентаваныя на больш шырокае ўзаемадзеянне 

студэнтаў не толькі з выкладчыкам, але і адзін з адным, на дамінаванне 

актыўнасці навучэнцаў у адукацыйным працэсе.  
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Метады, якія прымяняюцца падчас навучання, арыентаваны на 

ўсебаковае раскрыццё творчага патэнцыялу навучэнца: 

1) метад праектнага навучання, які прадугледжвае:  

- спосаб арганізацыі вучэбнай дзейнасці студэнтаў, які развівае 

актуальныя для вучэбнай і прафесійнай дзейнасці навыкі планавання, 

самаарганізацыі, супрацоўніцтва і прадугледжвае стварэнне ўласнага 

адукацыйнага прадукта; 

- набыццё навыкаў для рашэння даследчых, творчых, сацыяльных, 

прадпрымальніцкіх і камунікатыўных задач. 

 2) метад вучэбнай дыскусіі, які вынікуе ўдзел у мэтанакіраваным 

абмене думкамі, ідэямі для прад’яўлення і/ці ўзгаднення існуючых пазіцый 

па вызначанай праблеме. 

Выкарыстанне метада забяспечвае з’яўляенне новага ўзроўню 

разумення вывучаемай тэмы, прымянення ведаў (тэорый, канцэпцый) пры 

рашэнні праблем, вызначэнне спосабаў іх рашэння. 

3) метады і прыёмы развіцця крытычнага мыслення, якія 

прадстаўляюць сабой сістэму, фарміруючую навыкі працы з інфармацыяй у 

працэсе чытання і пісьма, разуменні інфармацыі як адпраўнога, так і 

канечнага пункту крытычнага мыслення. 

4) метад групавога навучання, які прадстаўляе форму арганізацыі 

вучэбна-пазнаваўчай дзейнасці навучэнцаў, якая прадугледжвае 

функцыянаванне розных тыпаў малых груп, якія працуюць над агульнымі, 

так і спецыфічнымі вучэбнымі заданнямі.  

  Адным з ключавых метадалагічных прыёмаў з’яўляецца арыентацыя 

на практычнае ўкараненне самастойна падрыхтаваных выданняў. 

 
 

  



23 

Метадычныя рэкамендацыі  
па арганізацыі самастойнай работы навучэнцаў  

 
Для аранізацыі самастойнай працы па дысцыпліне “Архітэктоніка 

медыятэксту” на адукацынйым партале размешчаны комплексы вучэбных і 

вучэбна-метадычных матэрыялаў, метадычныя ўказанні да заняткаў, пытанні 

для падрыхтоўкі, заданні, тэсты, літаратура, прыклады гатовых праектаў, 

матэрыялы бягучага кантролю і атэстацыі, якія дазваляюць вызначыць 

адпаведнасць  вучэбнай дзейнасці навучэнцаў патрабаванням адукацыйных 

стандартаў і вучэбна-праграмнай дакументацыі, у тым ліку для падрыхтоўкі да 

экзамену. 

 

Тэмы рэфератыўных работ 
 

1. Карыкатура ў СМІ 

2. Комікс у медыятэксце 

3. Жанравая палітра выяў у СМІ 

4. Невербальныя сродкі ў СМІ савецкага перыяду 

5. Невербальныя сродкі ў дарэвалюцыйных выданнях 

6. Візуальнае афармленне замежных перыядычных выданняў (на выбар) 

7. Часопісная ілюстрацыя  19 стагоддзя (іншы перыяд) 

8. Інфаграфіка ў СМІ (выданні рознага тыпу) 

9. Ілюстрацыя ў дзіцячых выданнях (на выбар) 

10. Ключавыя словы медыятэксту 

11. Нацыянальная адметнасць графічнай сістэмы 

12. Сістэма экспрэсем (смайлікаў) у СМІ 

13. Колер і шрыфт у выданнях розных тыпаў 

14. Параграфеміка спецыялізаваных выданняў (на выбар) 

15.   Шарж як візуальны экспрэсіўны элемент 

16.   Малюнкі ў перыядычных выданнях 

17.   Першая паласа як ключавы элемент архітэктонікі выдання 

18.   Мастацкае афармленне выдання (на выбар) 
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19.   Візуальныя сродкі стварэння экспрэсіі ў тэксце 

20.   Моўная гульня ў загалоўках 

21.   Моўная гульня ў рэкламе 

22.   Архітэктоніка аналітычнага медыятэксту 

23.   Архітэктоніка інфармацыйнага медыятэксту 

24.   Візуальныя тэндэнцыі ў маладзёжных выданнях 

25.   Залежнасць архітэктонікі ад тыпу выдання 
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Прыкладны пералік пытанняў да экзамена 

 
1.       Архітэктоніка тэксту: сутнасныя характарыстыкі 

2. Поле паралінгвістычных сродкаў у СМІ 

3. Тыпы інфармацыі ў медыятэксце  

4. Узроўні газетнай формы 

5. Этапы знаёмства чытача з газетным матэрыялам. Працэс прадбачання 

6. Адметнасці візуальных сродкаў у межах газетнай паласы 

7.  “Інфармацыйны фон” патэнцыйнага чытача медыятэксту 

8. Паралінгвістычна актыўныя медыятэксты 

9. Крэалізаваныя тэксты ў СМІ 

10. Навуковыя тэорыі вывучэння крэалізаванага тэксту 

11. Нормы рэгулявання пабудовы тэкстаў, іх архітэктонікі  

12. Характар нарматыўных абмежаванняў у СМІ 

13. Ключавыя словы ў архітэктоніцы медыятэксту 

14. Моўная гульня і яе віды ў медыятэксце 

15. Нормы інфармацыйных і аналітычных жанраў пры выбары і 

выкарыстанні паралінгвістычных сродкаў. Нормы архітэктонікі тэкстаў з 

розных сфер камунікацыі (публіцыстычнай, мастацкай, навуковай, 

канфесійнай, афіцыйнай і інш.) 

16. Віды паведамленняў у медыятэксце 

17. Віды карэляцый паміж вербальным і выяўленчым кампанентамі ў 

газетных і часопісных матэрыялах 

18. Архітэктоніка ілюстраванай мастацкай літаратуры 

19. Выяўленчыя кампаненты ў працэсе камунікатыўнага ўздзеяння 

20. Асноўныя групы крэалізаваных медыятэкстаў 

21. Жанравая спецыфіка ў выкарыстанні вербальных і іканічных 

кампанентаў архітэктонікі  

22. Крытэрыі тыпалагізацыі крэалізаваных тэкстаў у сучасных 

даследаваннях 
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23. Цэласнасць і звязнасць медыятэксту 

24. Узроўні ўзаемадзеяння вербальных і паралінгвістычных кампанентаў у 

медыятэксце 

25. Структурная, ідэнтыфікуючая і дэйктычная сувязь паміж кампанентамі 

ў розных жанрах 

26. Узаемадзеянне асобныя ілюстрацый з іншымі кампазіцыйнымі часткамі 

тэксту  

27. Знешняя (візуальная) суаднесенасць кампанентаў у архітэктоніцы 

дзіцячых перыядычных выданняў.  

28. Прасторавае размяшчэнне архітэктанічных кампанентаў у кантэксце 

прагматычнага ўдзеяння на чытача 

29. Узаемаадносіны паміж вербальным тэкстам і іканічнымі кампанентамі 

пры візуальным афармленні спецыялізаваных часопісаў 

30. Архітэктоніка і мадальнасць тэксту. Іканічныя сродкі ў стварэнні 

тэкставай мадальнасці 

31. Паралінгвістычныя сродкі ў стварэнні суб’ектыўнай мадальнасці 

тэксту  

32. Cупадзенне мадальных ключэй вербальных і невербальных сродкаў у 

тэксце і іх кантрастнасць 

33. Архітэктоніка і тэмпаральнасць медыятэксту 

34. Сувязь паміж лакальнай і мадальнай характарыстыкамі медыятэксту  

35. Універсальныя функцыі выявы, колера, шрыфта 

36. Прыватныя функцыі выявы, колера, шрыфта  

37. Значэнне і функцыі подпісу  

38. Архітэктоніка інфармацыйных жанраў 

39. Архітэктоніка аналітычных жанраў 

40. Архітэктоніка мастацка-публіцыстычных жанраў  

 

 Акрамя тэарэтычнага, у білет уключана практычнае заданне – аналіз 

медыятэксту з архітэктанічнага аспекту.  



27 

 
ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ УВА  

 
 

Назва 
вучэбнай  
дысцыпліны,  
з якой 
патрабуецца 
ўзгадненне 
 

Назва кафедры 
 

Прапановы аб зменах 
у змесце вучэбнай 
праграмы ўстановы 
вышэйшай адукацыі 
па вучэбнай 
дысцыпліне  
 

Рашэнне, прынятае 
кафедрай, якая 
распрацавала 
вучэбную праграму  
(з указаннем даты  і 
нумара пратакола) 

Журналісцкае 
майстэрства 

перыядычнага 
друку 

прапаноў няма пратакол № 1 от 
29.08.2018 г. 
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ДАПАЎНЕННІ І ЗМЕНЫ ДА ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ  
ПА ВЫВУЧАЕМАЙ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЕ 

на _____/_____ вучэбны год 
 

№ 
п/п 

Дапаўненні Падставы 

   

 
Вучэбная праграма перагледжана і адобрана на пасяджэнні кафедры 
_____________________________   (пратакол № ____ ад ________ 201_ г.) 
 
Загадчык кафедры 
_____________________   _______________   __________________ 

 
ЗАЦВЯРДЖАЮ 
Дэкан факультэта 
 
_____________________   _______________   __________________ 
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