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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Адна з прыкмет літаратурнай мовы – яе апрацаванасць. Любое слова
дапушчальнае, калі яно дакладна, вобразна адлюстроўвае паняцце, перадае сэнс.
Другой адметнай рысай літаратурнай мовы з’яўляецца наяўнасць пісьмовай і
вуснай формы, а таксама дзвюх разнавіднасцей – кніжнай і размоўнай мовы.
Дзякуючы пісьмовай форме ажыццяўляецца акумулятыўная функцыя мовы, яе
пераемнасць, традыцыйнасць. Функцыянаванне стылявых сфер літаратурнай мовы,
г.зн. кніжнай і размоўнай, дазваляе ёй быць сродкам выказвання нацыянальнай
культуры (мастацкая літаратура, публіцыстыка, тэатр, кіно, радыё).
Тэрмін “функцыянальны стыль” падкрэслівае, што разнавіднасць літаратурнай
мовы вылучаюць на аснове той функцыі (ролі), якую выконвае мова ў кожным
канкрэтным выпадку.
Навуковыя працы, падручнікі і даклады пішуцца навуковым стылем;
дакладныя запіскі, загады, распараджэнні складаюцца ў афіцыйна-справавым стылі;
артыкулы ў газетах, выступленні журналістаў па радыё і тэлебачанні ў асноўным
вядуцца ў газетна-публіцыстычным стылі, у неафіцыйнай абстаноўцы, калі
абмяркоўваюцца бытавыя тэмы, дзеляцца ўражаннямі аб мінулым дні,
выкарыстоўваецца гутарковы стыль.
Стан беларускай літаратурнай мовы ў цяперашні час уяўляе сабой вострую
праблему для дзяржавы, для ўсяго грамадства. Гэта тлумачыцца тым, што ў мове
сканцэнтраваны і прадстаўлены ўвесь гістарычны вопыт народа, бо стан мовы
сведчыць аб стане грамадства, яго культуры, яго менталітэце.
Самабытнасць беларускай нацыянальнай мовы адлюстроўваецца ў нормах
літаратурнай мовы, якія садзейнічаюць захаванню моўнай традыцыі, культурнай
спадчыны мінулага. Нормы абараняюць літаратурную мову ад дыялектаў, жаргонаў,
прастамоўяў. Усё гэта дазваляе літаратурнай мове заставацца агульназразумелай,
выконваць сваю асноўную функцыю – культурную.
Па нормах (арфаэпічныя, марфалагічныя, сінтаксічныя, лексічныя) можна
вызначыць, якія змены нармалізацыі адбыліся і якія тэндэнцыі далейшага развіцця
норм літаратурнай мовы.
Мэта дысцыпліны “Агульнае рэдагаванне” – даць студэнтам спецыяльнасці
“Літаратурная работа (рэдагаванне)” агульнае ўяўленне працэсу зараджэння,
станаўлення і развіцця рэдагавання як самастойнай сферы дзейнасці (рэдактарская
спадчына выдатных і вядомых асветнікаў, пісьменнікаў, публіцыстаў мінулага,
формы і метады работы рэдактара, асаблівасці сучаснай практыкі літаратурнага
рэдагавання), выпрацаваць у студэнтаў навыкі стылістычнага аналізу тэксту і
стылістычнай праўкі, уменне ацэньваць фактычны матэрыял з улікам характару
выкладу функцыянальнай накіраванасці тэксту, садзейнічаць росту культуры мовы
студэнтаў.
У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен:
ведаць:
– працэс зараджэння рукапіснай кнігі;
– пачатак рэдагавання;
– фарміраванне прынцыпаў рэдагавання;
– рэдактарскае майстэрства;
– асноўныя тэндэнцыі ў рэдактарскай практыцы канца ХІХ – пачатку ХХ
стагоддзя;
– уклад вучоных у развіццё рэдактарскага майстэрства;
– рэдактарскі вопыт і яго спецыфіку;
– рэдактар і сучасны выдавецкі працэс;
– творчы працэс – ад аўтарскага рукапісу да друкаванага выдання;
– методыку рэдактарскага аналізу аўтарскага твора;
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– прыёмы рэдактарскай і карэктурнай праўкі;
умець:
– прафесійна, кваліфікавана рабіць рэдактарскі аналіз аўтарскага твора;
– вызначыць функцыянальную накіраванасць тэксту;
– ацаніць узровень распрацоўкі тэмы;
– зрабіць рэдактарскую праўку тэксту на падставе метадычных рэкамендацый;
– вызначыць моўна-стылёвую якасць тэксту і правесці комплекснае
рэдагаванне.
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Вучэбна-метадычная карта
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вучэбная дысцыпліна,
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Рэдактар і сучасны
рэдакцыйны працэс.
Псіхалагічныя
перадумовы рэдагавання.
Лагічныя асновы
рэдагавання.
Рэдагаванне і афармленне
фактычнага матэрыялу.
Віды тэкстаў, іх асноўныя
характарыстыкі і
спецыфіка рэдагавання.
Рэдагаванне
тэкстаў
размоўнага
стылю.
Прыёмы адаптацыі іх да
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літаратурнай
мовы.
Асаблівасці рэдагавання
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стылю.
Асаблівасці рэдагавання
тэкстаў навуковага
стылю.
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Прыёмы моўна-стылёвай
праўкі тэкстаў (лексічная,
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ
Тэма №1.Уводзіны. Рэдагаванне як вучэбная дысцыпліна. Прадмет і задачы.
“Агульнае рэдагаванне” – прыкладная філалагічная дысцыпліна, якая чытаецца для
студэнтаў трэцяга года навучання спецыяльнасці “Літаратурная работа (рэдагаванне)” дзеля
замацавання і пашырэння тэарэтычных ведаў у галіне іх прафесійнай дзейнасці. Асноўная мэта
дысцыпліны – выпрацоўка ў студэнтаў практычных навыкаў рэдагавання рознастылёвых
аўтарскіх тэкстаў, тэкстаў радыё- і тэлеэфіру, а таксама перакладных. Звяртаецца ўвага на
спецыфіку рэдактарскай працы ў выдавецтве, газеце, радыё і тэлебачанні. Дзеля павышэння
прафесійнага ўзроўню фармулюецца адна з асноўных задач курса -- атрыманне больш поўнай
інфармацыі з гісторыі рэдактарскай дзейнасці на Беларусі з мэтай прымянення яе ў сучаснай
практыцы выдавецкай і рэдакцыйнай працы.
Тэма №2.З гісторыі рэдагавання на Беларусі.
Рэдактарская спадчына беларускіх асветнікаў, пісьменнікаў, публіцыстаў. Значэнне
вопыту Ф.Скарыны, Л.Сапегі, брацкіх друкароў, Я.Купалы і інш. для фарміравання сучаснага
беларускага рэдагавання. Асноўныя тэндэнцыі ў рэдактарскай практыцы канца ХІХ – пачатку
ХХ стагоддя. Пераемнасць традыцый у рэдагаванні.
Тэма №3. Рэдактар і сучасны рэдакцыйны працэс. Псіхалагічныя перадумовы
рэдагавання.
Рэдагаванне як галіна грамадскай дзейнасці і літаратурна-творчай практыкі. Задачы
рэдактара ва ўмовах камп’ютарызацыі рэдакцыйнага працэсу. Праблема ўзаемаадносін аўтара і
рэдактара. Межы рэдактарскага ўмяшальніцтва ў тэкст. Чатыры аспекты праблемы “ўмяшання
ў аўтарскі тэкст” (ідэйна-палітычны, грамадскі, эстэтычны, этычны).
Тэма №4. Лагічныя асновы рэдагавання.
Логіка выкладу. Асноўныя прыёмы аналізу тэксту з лагічнага боку. Асноўныя законы
лагічнага мыслення і сэнсавы аналіз тэксту. Парушэнні чатырох законаў лагічнага мыслення
(закону тоеснасці, закону супярэчнасцяў, закону выключанага трэцяга, закону дастатковай
падставы).
Тэма №5. Рэдагаванне і афармленне фактычнага матэрыялу.
Метадалагічныя прынцыпы ацэнкі рэдактарам фактычнага матэрыялу. Функцыянальнае
прызначэнне фактычнага матэрыялу і прыёмы выкладу, спосабы афармлення. Дакладнасць і
праверанасць фактычнага матэрыялу. Спосабы праверкі фактычнага матэрыялу. Ацэнка фактаў
рэчаіснасці.
Тэма №6.Віды тэкстаў, іх асноўныя характарыстыкі і спецыфіка рэдагавання.
Традыцыйная класіфікацыя відаў тэкстаў, прынятая ў тэорыі і практыцы рэдагавання
(апавяданне, апісанне, разважанне). Апавяданне.Мэта апавядання як спосабу выкладу, яго
пабудова. Сінтаксічная структура апавядання. Эпічны і сцэнічны спосабы апавядання. Пазіцыя
аўтара. Аўтарскае маўленне. Апісанне. Мэта апісання як спосабу выкладу, яго пабудова.
Распрацоўка элементаў апісання. Сінтаксічная структура апісання. Апісанне статычнае і
дынамічнае. Структура апісання і яго функцыянальнае прызначэнне. Апісанне ў розных відах
літаратуры (мастацкай і публіцыстычнай). Разважанне. Мэта разважання, яго асаблівасці як
спосабу выкладу. Сінтаксічная структура разважання. Пабудова разважання. Разважанне-доказ.
Праца рэдактара над лагічнымі азначэннямі.
Тэма №7.Рэдагаванне тэкстаў размоўнага стылю. Прыёмы адаптацыі іх да нормаў
літаратурнай мовы.
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Асаблівасці функцыянавання беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму. Трасянка як форма
вуснага беларускага маўлення, і яе праявы ў тэкстах сучасных беларускамоўных сродках
камунікацыі. Асаблівасці рэдагавання аўтарскага вуснага маўлення для інтэрв’ю, радыё- і
тэлеперадач. Суіснаванне розных арфаэпічных варыянтаў і норма сучаснай беларускай
літаратурнай мовы (арфаграфічная і граматычная). Транскрыпцыя і транслітэрацыя.
Тэма №8.Асаблівасці рэдагавання тэкстаў публіцыстычнага стылю.
Асноўныя характарыстыкі публіцыстычных тэкстаў. Жанры публіцыстыкі. Кампазіцыя
твора (мастацкага і публіцыстычнага). Аналіз структуры публіыстычнага твора ў залежнасці ад
спецыфікі жанру. Ацэнка прыёмаў кампазіцыі. Праблема рамак літаратурнага твора ў тэорыі
кампазіцыі. Актуальнасць яе прымянення да журналісцкага тэксту. Загаловак як структурная і
лагічная частка твора. Аналіз структурных адзінак газетнай паласы. Спосабы павышэння
інфарматыўнасці газетных матэрыялаў.
Тэма №9.Асаблівасці рэдагавання тэкстаў навуковага стылю.
Мэтавае прызначэнне навуковай літаратуры і чытацкі адрас. Жанры навуковай
камунікацыі (манаграфія, даклад, дысертацыя, тэзісы даклада, автарэферат дысертацыі і інш.).
Выданні навуковай літаратуры (неперыядычныя, перыядычныя і працяглыя). Праца рэдактара
над зместам твора навуковй літаратуры. Праца рэдактара над структурай твора навуковай
літаратуры. Праца рэдактара над мовай і стылем твора навуковай літаратуры. Даведачны
апарат. Навукова-папулярная літаратура і праблема папулярызацыі навуковых ведаў.
Тэма №10.Асаблівасці рэдагавання тэкстаў афіцыйна-справавога стылю.
Асноўныя стылістычныя характарыстыкі афіцыйна-справавых тэктаў. Развіццё і
станаўленне афіцыйна-справавога стылю ў 20—30-я гг. ХХ ст. Жанры афіцыйна-справавой
літаратуры. Тэрміналогія і стандартныя моўныя сродкі афіцыйна-справавых тэкстаў.
Рэдагаванне як працэс павышэння дакладнасці, аб’ектыўнасці, прадпісальнасці і інш. Тэкстаў,
што забяспечваюць працэс камунікацыі на афіцыйным узроўні.
Тэма №11.Прыёмы моўна-стылёвай праўкі тэкстаў (лексічная, граматычная
праўкі). Тыповыя памылкі тэле- і радыёэфіру.
Віды правак (праўка-вычытка, праўка-скарачэнне, праўка-апрацоўка, праўкаперапрацоўка). Мэта правак. Тыповыя памылкі публіцыстычнага маўлення на лексічным,
марфалагічным і сінтаксічным узроўнях. Тыповыя памылкі тэле- і радыёэфіру (арфаэпічны і
граматычны ўзроўні мовы). Праца рэдактара над мовай і стылем друкаваных, электронных,
эфірных тэкстаў.
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