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Г.І. БАСАВА 

ЖУРНАЛІСЦКАЯ АДУКАЦЫЯ Ў СІСТЭМЕ ПАВЫШЭННЯ КВАЛІФІКАЦЫІ І ПЕРАПАДРЫХТОЎКІ 
КАДРАЎ: ПРЫЯРЫТЭТЫ І ПЕРСПЕКТЫВЫ 

Рассматривается дополнительное образование взрослых как важнейший компонент системы образования. Определены 
сущность, содержание, принципы и особенности функционирования системы дополнительного образования взрослых, ее роль 
в развитии журналистского образования. Рассмотрены приоритеты и перспективы повышения квалификации и переподготовки 
журналистских кадров.  

Additional education of adults as major component of the system of education is examined in the article. Essence, maintenance, 
principles and features of functioning of the system of additional education of adults, its role in development of journalistic education, is 
certain. Considered priorities and prospects of further training of journalistic shots.  

Сучаснае развіццё адукацыі цесна звязана з хуткім развіццём навукі і тэхнікі, навейшымі інфарма-
цыйнымі тэхналогіямі. І любая прафесійная адукацыя павінна быць не толькі якаснай, але і адпавя-
даць патрабаванням сацыяльнай, палітычнай і эканамічнай рэальнасці, арыентавацца на запатраба-
ванні практыкі. Адбываецца змена парадыгм у адукацыі: пераход ад кваліфікацыйнай мадэлі падрых-
тоўкі спецыяліста да кампетэнтнаснай. 

Так, дадатковая адукацыя дарослых уключае ў сябе павышэнне кваліфікацыі і прафесійную пера-
падрыхтоўку, а таксама садзейнічае атрыманню адукацыі новага ўзроўню, задавальненню інтэлек-
туальных і іншых запатрабаванняў асобы, у тым ліку для забеспячэння адаптацыі да зменлівых выт-
ворчых ці сацыякультурных умоў.  

На сёння  дадатковая адукацыя дарослых забяспечвае: 1) павышэнне цікавасці навучэнцаў да раз-
настайных ведаў; 2) змену стылю мыслення, спосабаў зносін, ацэнкі акружаючых і самаацэнкі; 3) па-
вышэнне крэатыўнасці навучэнца пры рашэнні адукацыйных, навуковых, прафесійных і сацыяльных 
праблем; 4) прафесійную арыентацыю маладых (і не толькі) людзей; 5) магчымасці атрымання дадат-
ковай адукацыі; 6) адаптацыю чалавека ў сучасным свеце – інфармацыйным.  

Шырокае развіццё гэтага накірунку выклікана запатрабаваннямі самога дарослага чалавека пра-
цягваць сваю адукацыю, запатрабаваннямі, якія абумоўлены, у сваю чаргу, значнымі сацыяльна-эка-
намічнымі і культурнымі зменамі ў грамадстве: высокай сацыяльна-эканамічнай дынамікай грамадст-
ва; глабалізацыяй эканомікі; з’яўленнем новых тэхналогій і вытворчасці; ростам канкурэнцыі; дэмагра-
фічнымі зменамі; ростам агульнай адукаванасці насельніцтва. Гэтыя дэтэрмінанты абумоўліваюць 
актуалізацыю дарослым чалавекам сваіх запатрабаванняў працягваць адукацыю ўсё жыццё. У той жа 
час у замежнай андрагогіцы неабходнасць у пазнанні разглядаецца ў якасці ўнутрана ўласцівай для 
чалавека матывацыі да пазнавальнай дзейнасці па асваенні акаляючага свету, якая захоўваецца на 
працягу ўсяго жыцця і падтрымліваецца сацыяльна-эканамічнай дынамікай грамадства. Дадатковая 
адукацыя дарослых сёння набывае якасна новы асобасны сэнс і разглядаецца заходнімі экспертамі ў 
якасці асноўнага адукацыйнага накірунку («mainstream education»), а не нейкага неабавязковага, фа-
культатыўнага дапаўнення («optional extra») (гл. Ищенко 2008, 256–258). Яго прызначэнне заклю-
чаецца ў забеспячэнні і суправаджэнні асноўных форм сацыяльнай жыццядзейнасці асобы – прафе-
сійных. 

Дадатковая адукацыя дарослых адыгрывае вырашальную ролю ва ўсталяванні гарманічных 
узаемаадносін паміж грамадствам і індывідам на працягу ўсяго жыцця чалавека і з'яўляецца 
сацыяльнай неабходнасцю любога цывілізаванага грамадства. Запатрабаванне ў бесперапыннай 
дадатковай адукацыі тлумачыцца высокай сацыяльна-эканамічнай дынамікай сучаснага грамадства, 
істотнымі дэмаграфічнымі зменамі насельніцтва, павелічэннем вольнага часу ў людзей, ростам 
агульнай адукаванасці насельніцтва. Прызначэнне дадатковай адукацыі – гэта забеспячэнне і супра-
ваджэнне асноўных форм сацыяльнай жыццядзейнасці асобы – прафесійных, грамадзянскіх, сямей-
ных і рэлігійных. Перавага сучаснай сістэмы дадатковай адукацыі дарослых заключаецца ў яе 
мабільнасці, хуткім рэагаванні на зменлівыя запатрабаванні ў кваліфікаваных кадрах, рэалізацыі 
актуалізаваных запатрабаванняў самой асобы.  

Традыцыйна дадатковая адукацыя дарослых разглядалася як дапаможная да атрыманай раней 
асноўнай адукацыі. Гістарычна і да нядаўняга часу яна сапраўды выконвала кампенсуючую, факуль-
татыўную функцыю. Зараз сітуацыя пачынае змяняцца: дадатковая адукацыя ператвараецца ў адну з 
асноўных форм сацыяльнай актыўнасці чалавека і найважнейшую сферу дзейнасці грамадства, пры 
гэтым асноўная адукацыя выступае галоўнай умовай і перадумовай  далейшага развіцця асобы. 
Важна і тое, што ў сістэме дадатковай адукацыі дарослых адбываюцца інтэнсіўныя працэсы распра-
цоўкі новых мадэляў навучання, фарміраванне інавацыйных педагагічных тэхналогій, якія пасля 
распаўсюджваюцца на іншыя ўзроўні адукацыйнай сістэмы.  

У сваю чаргу, журналісцкая адукацыя з’яўляецца сферай, якая дынамічна развіваецца. Журна-
лістыка – гэта прафесія, што ўключана ў структуру шырокіх грамадскіх сувязяў рознага ўзроўню. 
Важнейшым складнікам у забеспячэнні ўстойлівага развіцця журналістыкі з'яўляецца падбор і расста-
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ноўка кадраў, рэалізацыя ў поўным аб'ёме дзяржаўнай кадравай палітыкі. Яна патрабуе ад медыяспе-
цыялістаў пастаяннага ўдасканалення кваліфікацыі і росту творчага майстэрства. Медыяпрастора, 
якая спараджаецца сродкамі масавай інфармацыі, шматмерная: у яе межах адлюстроўваюцца ўсе 
інстытуцыянальныя формы культуры – эканоміка, палітыка, права, светапогляд. Яна дынамічная – 
кожны дзень тут трансліруюцца паведамленні аб падзеях, якія адбываюцца ў межах усіх гэтых 
інстытутаў і ў грамадстве ў цэлым. Вытворчасць, распаўсюджванне і выкарыстанне медыяпрадукцыі ў 
сучасных умовах ажыццяўляецца на высокім індустрыяльным узроўні з ужываннем усё больш 
дасканалых тэхнічных сродкаў і адпаведных тэхналогій. Таму ў сферы масавай інфармацыі і 
камунікацыі не толькі адбываюцца тэхналагічныя і арганізацыйныя пераўтварэнні, але ўзнікаюць 
новыя медыяструктуры, пашыраецца іх узаемапранікненне і ўзаемадзеянне з іншымі сістэмамі, а ў 
цэлым змяняецца і сама журналістыка, не змяняючыся, аднак, у сваёй фундаментальнай сутнасці.   

Асабліва гэта характэрна для такіх сфер прафесійнай дзейнасці індустрыі СМІ і масавых камуніка-
цый, як агульны менеджмент, фінансавы менеджмент, прасоўванне СМІ і ўдасканаленне якасці 
дызайну, прававой і этычнай культуры журналістаў, прыцягненне рэкламы, удасканаленне кантэнту, 
тэматычнай мадэлі СМІ і тэхналогіі работы з інфармацыяй і інш. Прэзідэнт факультэта журналістыкі 
МДУ імя М.В. Ламаносава прафесар Ясір Навумавіч Засурскі ў гэтай сувязі адзначае, што «перажы-
ваемая ў цяперашні час інфармацыйна-камунікацыйная рэвалюцыя, якая з’яўляецца адным з галоў-
ных фактараў развіцця інфармацыйнага грамадства, не толькі азначае ўзрастанне ролі інфармацыі, 
ведаў у сучасным свеце, але і вылучае новыя патрабаванні ў адносінах да журналістыкі, да якасці 
журналісцкай прадукцыі і, канечне ж, да журналісцкіх кадраў» (Засурский 2007, 12–18). Па гэтай 
прычыне неабходнасць у павышэнні кваліфікацыі журналісцкіх кадраў і іх перападрыхтоўцы значна 
ўзрастае, бо змяняецца роля спецыялістаў у працэсе стварэння журналісцкага твора, прафесійныя 
навыкі і ўменні якіх набываюць спецыфічныя рысы, што інтэгрыруюць раней існуючыя прафесіі і 
кваліфікацыі.   

Важнейшым складнікам у забеспячэнні ўстойлівага развіцця журналістыкі ў Рэспубліцы Беларусь 
з’яўляецца падбор і расстаноўка кадраў, рэалізацыя ў поўным аб’ёме дзяржаўнай кадравай палітыкі. 
Кардынальныя трансфармацыі, якія ў цэлым вызначаюць унікальнасць сучаснага этапу развіцця 
беларускай дзяржавы, непазбежна адлюстроўваюцца на асаблівасцях узаемаадносін дзяржавы, 
грамадства і сродкаў масавай інфармацыі і камунікацыі.  

Павышэнне кваліфікацыі і перападрыхтоўка спецыялістаў у галіне журналістыкі з’яўляецца важным 
складнікам ідэалагічнай работы, закліканай ствараць неабходныя перадумовы для рэалізацыі 
адукацыйнай і інфармацыйнай палітыкі, дыктуецца істотнай трансфармацыяй аб’ектыўных сацыяль-
ных, палітычных і эканамічных умоў дзейнасці журналіста, абумоўленых глабалізацыяй, эканамічнай 
інтэграцыяй і ўкараненнем новых тэхналогій.  

Аналіз рынку СМІ паказвае, што попыт на прафесійных журналістаў высокі і мае тэндэнцыю да да-
лейшага росту. Усё гэта ў цэлым падкрэслівае неабходнасць пастаяннага набыцця журналістамі 
пэўных тэарэтычных і прыкладных ведаў, інтэграваных, у прыватнасці, у сістэму павышэння квалі-
фікацыі і перападрыхтоўку кадраў. Разам з тым павышэнне кваліфікацыі і перападрыхтоўка кадраў – 
адзін з перспектыўных накірункаў у сістэме платных адукацыйных паслуг.  

Сістэма павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў у Рэспубліцы Беларусь непарыўна 
дапаўняе і працягвае асноўную адукацыю, з’яўляецца гістарычнай перадумовай змен, якія адбы-
ваюцца ў сістэме вышэйшай адукацыі, умовай і рухаючай сілай іх развіцця. Перападрыхтоўка адносіц-
ца да дадатковай адукацыі, забяспечвае атрыманне новай кваліфікацыі адпаведнага профілю аду-
кацыі, забяспечвае эфектыўную дзейнасць арганізацый і галін эканомікі, напаўненне рынку працы 
кіраўнікамі і спецыялістамі з высокім узроўнем прафесійнай кваліфікацыі і кампетэнтнасці, агульнай 
культуры, забяспечвае кадравую падтрымку інавацыйных працэсаў, адукацыйных паслуг.   

Улічваючы гэтыя фактары і ў мэтах рэалізацыі дзяржаўнай кадравай палітыкі па бесперапынным 
прафесійным навучанні журналісцкіх кадраў, павышэнні эфектыўнасці журналісцкай адукацыі ў 
Рэспубліцы Беларусь і быў створаны факультэт павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў 
Інстытута журналістыкі БДУ, які пачаў сваю працу з 1 верасня 2008 г.  

Пачынанне факультэта па адкрыцці перападрыхтоўкі і яго дзейнасць у распрацоўцы новых накірун-
каў павышэння кваліфікацыі з’яўляецца неабходным і запатрабаваным у сучасных умовах развіцця СМІ. 
Змест адукацыйных праграм па павышэнні кваліфікацыі накіраваны на ўдасканаленне прафесійнага 
майстэрства спецыялістаў СМІ і выдавецтваў Рэспублікі Беларусь. Ключавой задачай навучальнага 
працэсу па павышэнні кваліфікацыі з'яўляецца ўдасканаленне прафесійнага майстэрства спецыя-
лістаў СМІ і выдавецтваў. Практыка працы факультэта дазволіла вызначыць перспектыўныя профілі і 
накірункі павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў, неабходныя для практыкуючых спецыя-
лістаў. Гэта стварэнне і прасоўванне інтэрнэт-СМІ, PR-тэхналогіі ў СМІ, фотажурналістыка, арганізацыя 
вытворчасці і выпуску газет, рэдагаванне тэкстаў масавай камунікацыі, прававыя аспекты дзейнасці жур-
наліста, рэкламны маркетынг і менеджмент у СМІ, культура і тэхніка маўлення журналіста і інш. 
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Факультэт ажыццяўляе перападрыхтоўку па такіх спецыяльнасцях, як «Сродкі масавай інфарма-
цыі», «Літаратурна-мастацкая творчасць», «Камунікацыя ў сферы грамадскіх сувязяў». У хуткім часе
адкрыецца перападрыхтоўка па спецыяльнасцях «Фотажурналістыка», «Інтэрнэт-журналістыка», «Ме-
неджмент і маркетынг сродкаў масавай камунікацыі», «Права ў сродках масавай камунікацыі». 

Як бачым, з аднаго боку, адукацыя і адукацыя дарослых у прыватнасці – гэта крыніца, якая забяс-
печвае кадравы патэнцыял інфраструктуры эканомікі, з другога – яна становіцца самастойным рынкам
паслуг, канкурыруючы па магутнасці фінансавых патокаў і па сваіх памерах з іншымі сегментамі рынку. 
Павышэнне кваліфікацыі і перападрыхтоўка кадраў з’яўляюцца адным з перспектыўных накірункаў у
сістэме платных адукацыйных паслуг, які непарыўна дапаўняе і працягвае асноўную адукацыю, 
з’яўляецца гістарычнай перадумовай змен, што адбываюцца ў сістэме вышэйшай адукацыі, умовай і
рухаючай сілай іх развіцця. Гэтая сфера адносіцца да дадатковай адукацыі, забяспечвае атрыманне
новай кваліфікацыі адпаведнага профілю, чым спрыяе эфектыўнай дзейнасці арганізацый, напаўняе
рынак працы. Дадатковая адукацыя дарослых дапамагае развіццю індывідуальнасці, фарміруе асобу, 
якая разумее, што ёй неабходна будзе мяняцца і вучыцца ўсё жыццё і вучыцца праз усё жыццё. У су-
часным свеце для падтрымкі высокай асабістай канкурэнтаздольнасці неабходна пастаянна набываць
новыя веды і абнаўляць наяўныя. Інвестыцыі ў асноўнае і дадатковае навучанне з'яўляюцца самымі
перспектыўнымі для тых, хто хоча быць запатрабаваным спецыялістам на рынку працы як сёння, так
і ў будучым. 
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