
90 гадоў БДУ 

7

С.В. ДУБОВІК 

ЖУРНАЛІСТЫКА 

У сістэме падрыхтоўкі спецыялістаў Інстытут журналістыкі БДУ займае асобае месца. Гэта адзінае
профільнае вучэбнае падраздзяленне, дзе рыхтуюцца кадры для нацыянальных сродкаў масавай
інфармацыі, вядзецца ix перападрыхтоўка і павышэнне кваліфікацыі. 

Журфак БДУ – найстарэйшы на постсавецкай прасторы. Пасля вызвалення Беларусі ад акупантаў
ЦК ВКП(б) прыняў пастанову ад 9 жніўня 1944 г. аб адкрыцці ў Мінску факультэта журналістыкі. Гэтай
жа дырэктывай прадпісвалася i арганізацыя журфакаў ва ўніверсітэтах Kieвa i Масквы. Факультэт
журналістыкі БДУ быў створаны першым у СССР у 1944 г., Kieўcкі – у 1946 г., Маскоўскі – у 1947 г. 

Заняткі на факультэце пачаліся 1 лістапада 1944 г. адразу на першым i другім курсах, на якіх наву-
чаліся адпаведна 30 і 11 студэнтаў. Выкладалі на ім вядомыя вучоныя i педагогі М.Р. Ларчанка, 
У.В. Гутараў, М.І. Жыркевіч, І.В. Зазека. Першым дэканам журфака стаў выкладчык М.У. Ліс, загадчы-
кам аддзялення – дацэнт Д.Я. Ліхтаровіч. 5 красавіка 1946 г. была створана кафедра журналістыкі, 
якую ўзначаліў М.С. Зярніцкі. У 1949 г. адбыўся першы выпуск студэнтаў-журналістаў. За гады працы
факультэта журналістыкі БДУ каля 7 тыс. выпускнікоў атрымалі дыпломы журналістаў, у тым ліку
амаль 400 з ix – замежныя грамадзяне. 

Пачатак XXI ст. стаў для факультэта новым этапам дзейнасці. Нарэшце ў 2008 г. ён пераехаў у
доўгачаканае новае памяшканне па вул. Кальварыйскай, пабудаванае i аснашчанае дзяржавай
«з іголачкі». Гэта адкрыла новыя магчымасці як для значнага павелічэння прыёму студэнтаў на вучо-
бу, так i паўплывала на паляпшэнне якасці выкладання, асабліва спецыяльных дысцыплін. Сёння тут
навучаецца амаль 1600 студэнтаў i магістрантаў. 3 імі працуюць больш за 130 выкладчыкаў, вучэбны
працэс арганізоўваюць 43 чал. вучэбна-дапаможнага саставу – лабаранты, інжынеры i метадысты. 
У структуры падрыхтоўкі спецыялістаў для аўдыявізуальных CMІ асаблівае месца займае Тэлевізійны
цэнтр, аснашчаны па апошнім слове тэхнікі. Тут будучыя працаўнікі радыё і тэлебачання вучацца пра-
цаваць з сучаснай апаратурай, займаюцца ў тэлестудыі, манціруюць тэле- i радыёсюжэты, працуюць
з мікрафонам i тэлекамерамі. Высокая тэхналагічнасць навучання дазваляе выпускнікам адразу ўлі-
вацца ў рэдакцыйныя калектывы, пазбягаць доўгага перыяду адаптацыі. 

Сучасныя праблемы падрыхтоўкі журналістаў звязаны з новымі інфармацыйна-камунікатыўнымі
тэхналогіямі i з вялікімі зменамі, што адбываюцца ў развіцці масавай камунікацыі, у свеце мас-медыя. 
У выніку асноўныя кірункі журналісцкай адукацыі некалькі змяняюцца. У першую чаргу гэта датычыцца
спецыялізацыі навучання: рэдакцыі чакаюць вузкіх спецыялістаў, здольных арганізаваць работу ў кан-
крэтным медыйным сегменце. Сёння ў Інстытуце журналістыкі БДУ ідзе падрыхтоўка журналістаў па
наступных спецыяльнасцях i напрамках: «Журналістыка» (напрамкі – друкаваныя CMI, аўдыявізуаль-
ная, вэб-журналістыка, менеджмент CMI); «Журналістыка міжнародная», «Інфармацыя i камунікацыя» 
(тэхналогіі камунікацыі), «Літаратурная работа» (напрамкі: «творчасць»; «рэдагаванне»). Толькі за
апошнія тры гады адкрыты напрамкі спецыяльнасці «Журналістыка» – «вэб-журналістыка», «менедж-
мент CMI», спецыяльнасці «Літаратурная работа» – «творчасць». 

Адкрыццё новых спецыяльнасцей абумоўлена запатрабаваннямі практычнай журналістыкі: сёння
побач з традыцыйнай журналістыкай, з якой мы звыкліся, актыўна з’яўляюцца новыя яе віды – 
інтэрнэт-журналістыка, аўдыявізуальная, мабільная i г. д. Усё гэта патрабуе неадкладнай падрыхтоўкі
спецыялістаў па гэтых кірунках, прычым сёння, бо заўтра будзе позна. 

Рэарганізацыя факультэта журналістыкі БДУ ў Інстытут абумоўлена перш за ўсё клопатам аб прак-
тыкуючых журналістах, стварэннем магчымасці для павышэння ix кваліфікацыі i перападрыхтоўкі. 
За-гадам рэктара БДУ ў Інстытуце быў створаны факультэт павышэння кваліфікацыі i 
перападрыхтоўкі кадраў, які ажыццяўляе павышэнне кваліфікацыі спецыялістаў CMI Беларусі i 
здзяйсняе перападрых-тоўку кадраў па спецыяльнасцях 1-23 01 73 «Сродкі масавай інфармацыі», 
1-23 01 74 «Літаратурна-
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мастацкая творчасць», 1-23 02 74 «Камунікацыя ў галіне грамадскіх сувязяў». У 2011 г. адкрывае на-
бор на спецыяльнасць перападрыхтоўкі «Фотажурналістыка», «Інтэрнэт-журналістыка». 

Галоўнай задачай дзейнасці факультэта па кірунку павышэння кваліфікацыі з’яўляецца ўдаскана-
ленне прафесійнага майстэрства спецыялістаў CMI i выдавецтваў. За тры гады на факультэце па-
высілі кваліфікацыю больш за 1500 чал. Практыка работы гэтага падраздзялення дазволіла вызна-
чыць перспектыўныя напрамкі павышэння кваліфікацыі i перападрыхтоўкі кадраў, неабходныя для
практыкуючых спецыялістаў. 

У наш час для падтрымання высокай асабістай канкурэнтаздольнасці неабходна пастаянна
ўзнаўляць веды i атрымліваць новыя. Інвестыцыі ў навучанне з’яўляюцца самымі перспектыўнымі для
тых, хто хоча быць запатрабаваным на рынку працы сёння i заўтра. 

Намаганні выкладчыкаў Інстытута журналістыкі БДУ сёння накіраваны на тое, каб ужо за студэнц-
кай партай маладыя людзі імкнуліся да журналістыкі з моцным інтэлектуальным, кантэкстуальным па-
дыходам. Менавіта такая журналістыка аб’ектыўна запатрабавана грамадствам. 

Сяргей Валянцінавіч Дубовік – кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дырэктар Інстытута журналістыкі БДУ, загадчык
кафедры тэорыі і метадалогіі журналістыкі. Сфера навуковых інтарэсаў – пытанні трансфармацыі нацыянальных сродкаў
масавай інфармацыі незалежнай Беларусі, дзейнасць друкаваных і электронных выданняў СНД і Саюзнай дзяржавы Беларусі і
Расіі. Аўтар больш за 80 навуковых і навукова-метадычных работ, у тым ліку 2 манаграфій і 2 падручнікаў. З’яўляецца
намеснікам адказнага рэдактара часопіса «Веснік БДУ» (серыя IV), членам рэдкалегіі часопіса «Журналіст». 


