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АКСІЯЛОГІЯ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЖУРНАЛІСТЫКІ:  
НАВУКОВА-ГУМАНІТАРНЫ КАНТЭКСТ

Т. У. ПАДАЛЯК1*
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Разглядаюцца пытанні каштоўнаснай дэтэрмінацыі журналістыкі – сацыяльнага інстытута, прафесійнай дзейнасці і фор-
мы медыйнай  творчасці. Даследуецца феномен журналістыкі,  якая  з’яўляецца  іманентным  кампанентам  сацыякультурнай 
прасторы, маральна-аксіялагічнай лабараторыяй сучаснага грамадства. Прааналізавана спецыфіка асвятлення і інтэрпрэтацыі 
рэчаіснасці ў беларускіх сродках масавай інфармацыі, на падставе чаго адзначана сутнаснае трыадзінства журналістыкі як 
носьбіта грамадскіх  ідэалаў, формы інфармацыйна-каштоўнаснай рэтрансляцыі, механізма прадуцыравання каштоўнасцей. 
Сцвярджаецца, што аксіялогія журналістыкі акумулюе базавыя сегменты яе вывучэння, у тым ліку прыярытэтныя каштоўнасці 
грамадства, сістэму каштоўнасцей журналісцкай карпарацыі  і медыяадукацыі, адлюстроўвае ўзаемадзеянне  і ўзаемаўплыў 
агульнасацыяльных і канкрэтна-прафесійных каштоўнасцей, формы і метады самарэгуляцыі сродкаў масавай інфармацыі.

Ключавыя словы: журналістыка; аксіялогія; каштоўнасці; медыясфера; аўдыторыя СМІ; медыяэтыка; грамадскія ідэалы; 
маральны выбар; сацыяльная адказнасць.

АКСИОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ: 
НАУЧНО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОНТЕКСТ

Т. В. ПОДОЛЯК  1)

1)Институт журналистики БГУ, ул. Кальварийская, 9, 220004, г. Минск, Республика Беларусь

Рассматриваются вопросы ценностной детерминации журналистики – социального института, профессиональной дея-
тельности и формы медийного творчества. Исследуется феномен журналистики, являющейся имманентным компонентом 
социокультурного  пространства,  морально-аксиологической  лабораторией  современного  общества.  Проанализирована  
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специфика освещения и интерпретации действительности в белорусских средствах массовой информации, на основе чего 
обозначено сущностное триединство журналистики как носителя общественных идеалов, формы информационно-ценност-
ной ретрансляции, механизма продуцирования ценностей. Утверждается, что аксиология журналистики аккумулирует ба-
зовые сегменты ее изучения, в том числе приоритетные ценности общества, систему ценностей журналистской корпорации 
и медиаобразования, отражает взаимодействие и взаимовлияние общесоциальных и конкретно-профессиональных ценно-
стей, формы и методы саморегуляции средств массовой информации. 

Ключевые слова: журналистика; аксиология; ценности; медиасфера; аудитория СМИ; медиаэтика; общественные идеалы; 
моральный выбор; социальная ответственность.
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The questions of value determination of journalism as a social institution, professional and creative form of the media are under 
consideration. Journalism is an inherent component of the socio-cultural space, moral and axiological laboratory of modern society. 
Specifics of reality reflection and interpretation in the Belarusian media allow to designate the essential trinity of journalism as: the 
carrier of social ideals, the form of value-information relay, the mechanism of value production. Axiology of journalism accumulates 
basic study segments, including: the foreground values of the society and their evolution in the media; value system of journalistic 
corporation and media education; interaction and mutual influence of general social and specific professional values; forms and methods 
of self-regulation of the media; moral responsibility of the media.

Key words: journalism;  axiology;  value; mediasphere; media  audience; media  ethics;  social  ideals; moral  choices;  social  res-
ponsibility.

Гісторыя  станаўлення  і  развіцця  журналістыкі  дакладна  ілюструе  старажытны  афарызм:  «Сло-
ва таксама ёсць справа». Журналістыку традыцыйна называюць чацвёртай уладай – уладай грамад-
скай думкі: яна не толькі інфармуе, але і аказвае значны ўплыў на сацыяльныя працэсы, садзейнічае 
фарміраванню  аксіялагічнай  прасторы  грамадства,  маральна-этычных  каштоўнасцей,  светапогляд-
ных  арыентацый  медыяаўдыторыі.  Пад  уздзеяннем  прэсы  могуць  змяняцца  адносіны  людзей  і  да 
каштоўнасцей, і да гістарычных рэалій. Асабліва выразна гэта праяўляецца падчас найбольш склада-
ных, драматычных падзей, у экстрэмальных, экзістэнцыяльных (памежных) абставінах.

Сучасная  эпоха  вызначаецца  маштабнымі  ўзрушэннямі,  якія  характарызуюцца  складанасцю 
і  супярэчлівасцю:  экалагічныя  катастрофы,  лакальныя  войны,  этнічныя  канфлікты,  тэрарызм,  са-
цыяльныя выбухі,  ідэалагічнае супрацьстаянне  і  г. д. У такіх умовах на ўзроўні соцыуму неабходна 
выбіраць стратэгіі развіцця і мадэрнізацыі, якія з’яўляюцца найбольш аптымальнымі і скарэліраванымі 
з нацыянальна-культурнымі традыцыямі і разам з тым характарызуюцца тэхналагічнай эфектыўнасцю. 
Паколькі гаворка ідзе пра выбар новых светапоглядных прыярытэтаў, на ўзроўні асобы абвастраюцца 
праблемы маральнага выбару,  свабоды  і  адказнасці. Любая  эпоха перамен – няпростае выпрабаван-
не. Са старажытнакітайскай філасофіі праз стагоддзі дайшоў афарызм, аўтарства якога прыпісваюць 
Канфуцыю: «Не дай бог жыць у эпоху перамен». Многія не вытрымліваюць складаных выклікаў часу, 
унутранага напружання, у выніку чаго ўзнікаюць разгубленасць, песімізм, так званая філасофія тупіка.

Беларускае грамадства, будучы транзітыўным (лац. transitus ‘пераход, пераходнасць’), у працэсе вы-
рашэння пытанняў стратэгічнага выбару, магчыма, больш востра, чым іншыя, адчувае пераходнасць су-
часнай эпохі. Невыпадкова на парадак дня выносіцца не проста тэхналагічнае, прадметнае, гістарычнае, 
а менавіта аксіялагічнае, каштоўнаснае вымярэнне самых розных відаў дзейнасці, у тым ліку медыйнай. 
На працягу многіх дзесяцігоддзяў журналістыка вывучалася разнавектарна: з пункту гледжання тэорыі 
і метадалогіі, тэхналогій творчасці, гісторыі, жанравай сістэмы, лінгвістыкі і г. д. У ХХІ ст. усё больш 
актуалізуецца аксіялагічны (каштоўнасны) ракурс даследавання, прычым не толькі ў журналістыцы, а 
і ў навуцы наогул. Падставы для гэтага відавочныя: інфармацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі, працэ-
сы глабалізацыі садзейнічаюць таму, што прадметам дынамічных змен становяцца каштоўнасці, якія 
выступаюць як фундаментальны каркас сацыяльнасці. Як вядома, менавіта каштоўнасці праграмуюць 
культуру, аднак парадаксальнасць сучаснай сітуацыі заключаецца ў тым, што ўсё часцей дывергенцыя 
выяўляецца непасрэдна ў сферы каштоўнасцей і сэнсаў, фундаментальнага экзістэнцыяльнага выбару. 

Каштоўнасці, найважнейшыя сродкі падтрымання цэласнасці і ўстойлівасці грамадства, з’яўляюцца 
прадметам  вывучэння  аксіялогіі  (ст.-грэч.  ἀξία  ‘каштоўнасць’)  –  сістэмы  ведаў,  якая  актыўна 
распрацоўваецца,  тэарэтычна  абгрунтоўваецца  ў  навуковай  (найперш  –  філасофскай)  літаратуры. 
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Журналістыка  не  толькі  выкарыстоўвае  ў  якасці  падмурка  замацаваны  ў  грамадстве  каштоўнасны 
каркас,  але  і  сама  здольная  прадуцыраваць  новыя  каштоўнасці  і  ўносіць  у  іх  карэктывы,  вылучаць 
ідэі, якія паскараюць зрухі ў масавай свядомасці і ў значнай ступені фарміруюць культурную матры-
цу  цывілізацыі.  Са  зменай  вектара  грамадска-гістарычнага  развіцця  паўстала  пытанне  аб  перагля- 
дзе, трансфармацыі сістэмы каштоўнасных арыентацый – сацыяльных установак, праз якія канкрэт-
ны індывід і грамадства ў цэлым успрымаюць, усведамляюць і асэнсоўваюць рэчаіснасць і выбіраюць 
адпаведны  лад жыцця. Перагляд  сістэмы  каштоўнасных  арыентацый  адбываецца  пры  непасрэдным 
удзеле СМІ, працэс гэты досыць складаны і неадназначны. 

Нягледзячы на  сур’ёзную даследчыцкую ўвагу  да  актуальнай  аксіялагічнай  тэматыкі  тэарэтыкаў 
сацыягуманiтарных  галiн  ведаў,  пытанне  аб  каштоўнасных  падставах журналістыкі  як  сацыяльнага 
інстытута  і медыйнай  творчасці  застаецца малавывучаным. Для журналістыкі  аксіялогію правамер-
на разглядаць у якасці своеасаблівага маральнага компаса, што вызначае адэкватную траекторыю са-
цыяльных паводзін і дзейнасці ва ўмовах мадэрнізацыі сучаснага грамадства.

Аксіялогія журналістыкі – фундаментальны раздзел сучасных тэарэтычных і сацыяльна-прыклад-
ных ведаў аб прыродзе, структуры  і функцыях медыясферы. Ён скіраваны на даследаванне каштоў-
насцей, якія трансліруе журналістыка. Каштоўнасць у гэтым выпадку разглядаецца, п а - п е рша е, як 
кампанент  сацыякультурнай прасторы –  сукупнасць  ідэалаў,  сацыяльных мэт, маральных  імператы-
ваў;  п а - д ру го е,  як  элемент  індывідуальнай  свядомасці  канкрэтнага журналіста  (і  ў  прафесійным, 
і  ў  экзістэнцыяльным  яго  вымярэннях);  п а - т р э ц я е,  як  каштоўнасная  арыентацыя  (атыцюд),  што 
рэгулюе,  мэтанакіроўвае,  сэнсавызначае  творчую  дзейнасць журналіста.  Такім  чынам,  каштоўнасці 
з’яўляюцца інструментальнымі імператывамі творчай дзейнасці журналіста. 

Вывучэнне  каштоўнасных  параметраў  журналістыкі  і  аксіялагічных  аспектаў  яе  функцыянаван-
ня мае  важнае  значэнне не  толькі  для  тэорыі,  але  і  для практыкі медыйнай дзейнасці. Гэта  звязана 
з імклівым развіццём інфармацыйных тэхналогій, кардынальнай трансфармацыяй масмедыя, iстотным 
пашырэннем  iнфармацыйнай  прасторы  Рэспублiкi  Беларусь,  сур’ёзнай  эканамiчнай,  ідэалагічнай 
i прафесiйнай канкурэнцыяй у галіне СМІ, а таксама са з’яўленнем новых кірункаў у іх дзейнасці, якая 
мае не толькі канструктыўны, але і дэструктыўны характар. Такім чынам, паўстае задача даследаваць 
і апісаць з пазіцый аксіялагічнай парадыгмы гуманістычную ролю СМІ як сродку фарміравання гра-
мадскай думкі і сэнсаўтваральных уяўленняў чалавека, больш глыбока спасцігнуць выхаваўчыя і све-
тапоглядныя магчымасці журналістыкі. 

Можна вылучыць два ўзроўні каштоўнаснага вымярэння журналістыкі. З аднаго боку, яна сама з’яў-
ляецца каштоўнасцю, культурнай універсаліяй у аб’ектыўна-анталагічным сэнсе. З другога боку, журна-
лістыка  –  універсальны  сродак-інструментарый:  яна  рэтрансліруе  каштоўнасны  дыскурс  з  эканомікі, 
палітыкі,  культуры  і  мастацтва,  сацыяльнай  і  маральна-духоўнай  сфер.  Разам  з  тым,  ажыццяўляючы 
функцыю  рэтрансляцыі,  журналістыка  выступае  ў  якасці  механізма,  які  пераводзіць  разнастайныя 
інфармацыйныя патокі ў адмысловую форму для непасрэднага засваення рознымі мэтавымі аўдыторыямі. 

Абгрунтаванне  парадыгмальнага  падыходу  да  аксіялогіі  журналістыкі  аўтарам  гэтага  артыкула 
прапанавана ў адной з работ [1]. У прыватнасці, звярталася ўвага на тое, што журналістыка «ўяўляе 
сабой  спецыфічны  сацыякультурны  феномен;  будучы  іманентна  ўключанай  у  сістэму  грамадскіх 
каштоўнасцей, яна разам з тым выступае як сур’ёзны інструмент уплыву на фарміраванне і развіццё 
ўсёй  сукупнасці  грамадскіх  каштоўнасцей  і маральна-этычных  арыентацый»  [1,  с.  141]. У  вучэбна-
метадычным дапаможніку «Прафесійная этыка журналіста» змешчана аўтарская праграма аднаймен-
най  вучэбнай дысцыпліны,  адзін  з  тэматычных раздзелаў  якой называецца  «Аксіялагічная прастора 
журналістыкі» [2, с. 6–20]. У іншым выданні падрабязна прааналізаваны каштоўнасныя альтэрнатывы 
грамадства ў інтэрпрэтацыі СМІ [3, с. 7–13]. 

На  постсавецкай  прасторы  даследаванні  аксіялогіі  журналістыкі  толькі  пачынаюць  разгортвац-
ца. Першай сістэматызаванай спробай тэарэтычнага абгрунтавання каштоўнаснага кірунку ў аналізе 
журналістыкі стала калектыўная манаграфія, якая выйшла пад агульнай рэдакцыяй В. Сідарава – пра-
фесара Вышэйшай школы журналістыкі  і масавых камунікацый Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта [4]. Гэта зборнік напісаных у розны час і аб’яднаных агульнай задумай работ, у якіх вы-
кладзены  найбольш  важныя  праблемы  каштоўнасных  прыярытэтаў  журналістыкі.  Можна  цалкам 
пагадзіцца з вызначэннем, якое прапануюць аўтары: аксіялогія журналістыкі – навуковая дысцыпліна, 
якая «вывучае журналістыку як крыніцу і рэтранслятар каштоўнасцей грамадства ва ўсёй іх прадметна-
сэнсавай разнастайнасці, а таксама ўласна журналістыку як сацыяльную каштоўнасць, якая даследуе 
прынцыпы і спосабы засваення журналістамі сацыякультурных каштоўнасцей, эфектыўнасць і мета-
ды іх рэпрэзентацыі аўдыторыі»1  [4, с. 12]. Гаворка ідзе пра «інстытуалізацыю» новай дысцыпліны,  

1Тут і далей пераклад наш. – Т. П.



Веснік БДУ. Сер. 4. 2016. № 3. С. 71–76

74

у аснову якой закладваецца каштоўнасны падыход да медыя. Гэта азначае, што аксіялогія журналісты-
кі, паводле В. Сідарава, «павінна валодаць сваім навуковым апаратам і ўласцівым ёй метадам дасле- 
давання, а яе разуменне мае патрэбу ў строгай канкрэтызацыі. У адваротным выпадку аксіялогія жур-
налістыкі  будзе  ўспрымацца  ў  кантэксце  ідэалістычна  трактаваных  этычных  пастулатаў»  [5,  с.  47]. 
Даследчык звяртае ўвагу на тое, што аптымальнае ўяўленне пра аксіялогію журналістыкі грунтуецца 
на сацыяльных уласцівасцях як журналістыкі ў цэлым, так і яе складнікаў. На яго думку, аксіялогію 
журналістыкі можна разглядаць як метад каштоўнаснага аналізу масмедыя; спосаб вывучэння журна-
лістыкі ў якасці крыніцы і рэтранслятара каштоўнасцей грамадства; новы аспект сацыяльнай тэорыі 
журналістыкі, адпаведны інфармацыйнай эпосе пачатку XXI ст., што арганічна інтэгруе ў сабе «над-
быццёвасць» і «анталагічнасць» каштоўнасцей [5, с. 55].

Аксіялогія сучаснай беларускай журналістыкі, на наш погляд, можа разглядацца ў некалькіх аспек-
тах і вызначацца як пэўная сістэма каштоўнасцей:

1)  сістэма каштоўнасцей журналістыкі  –  сацыяльнага  інстытута, што  забяспечвае  грамадства  ак-
туальнай сацыяльнай інфармацыяй (журналістыка – сацыяльная каштоўнасць);

2) сістэма каштоўнасцей журналіста – супрацоўніка СМІ (яго маральна-этычная пазіцыя ў працэсе 
збору, апрацоўкі, інтэрпрэтацыі інфармацыі);

3) сістэма каштоўнасцей творчай дзейнасці: выбар прыярытэтных каштоўнасцей і іх інтэрпрэтацыя 
ў публіцыстычным творы;

4) медыятворчасць, якая таксама выступае ў якасці каштоўнасці: праз тэкст як прадукт творчасці 
аўтары адлюстроўваюць свае аксіялагічныя дамінанты;

5) узаемадзеянне  і  ўзаемаўплыў агульнаграмадскіх  і  канкрэтна-прафесійных каштоўнасцей: жур-
налістыка не толькі адлюстроўвае сістэму каштоўнасцей соцыуму, але і з’яўляецца інструментам уплы-
ву на фарміраванне гэтых каштоўнасцей;

6) этычны компас прафесіі (з улікам форм і метадаў самарэгуляцыі СМІ);
7) механізм выяўлення сацыяльнай адказнасці масмедыя.
З  укараненнем  новых  інфармацыйна-камунікатыўных  тэхналогій  журналістыка  набыла  імклівае 

развіццё.  Паступова  адбываецца  ўніверсалізацыя  прафесіі,  што  базіруецца  на  канвергенцыі  інфар-
мацыйнага працэсу, дзе тэкставы пачатак злучаецца з аўдыявізуальным. У сувязі з гэтым непазбежна 
актуалізуюцца  тэарэтыка-метадалагічныя,  аксіялагічныя  і  светапоглядныя  пытанні  медыяадукацыі: 
«Якiя крытэрыi журналiсцкай творчасцi варта абазначыць як найважнейшыя?»; «Якiя ўзаемаадносiны 
памiж  асобай  журналiста  i  грамадствам  вылучае  рэчаiснасць?»;  «У  чым  заключаецца  канкрэтнае 
напаўненне спрадвечных iдэалаў i агульначалавечых каштоўнасцей і як праяўляюцца яны ў дзейнасці 
журналiста?»; «Якая роля адводзiцца сiстэме выкладання прафесiйных дысцыплiн,  сувязям з рэдак-
цыямi СМІ i ўвогуле сiнтэзу тэорыi i практыкi на факультэтах журналiстыкi?».

У  сацыякультурных  умовах  XXI  ст.  роля  маральна-этычных  характарыстык  асобы  медыяспе-
цыяліста ўсё больш узрастае. Адлюстраванне аксіялагічнай праблематыкі ў СМІ адбываецца апасрод-
кавана, праз прызму ўяўленняў, каштоўнасных арыентацый, маральных адчуванняў самога журналiста: 
менавіта яны ў многім вызначаюць формы, спосабы, ракурс бачання пэўнай сітуацыі, з’явы, прабле-
мы, а значыць, непасрэдна ўплываюць на дакладнасць адлюстравання рэчаіснасці – галоўны творчы 
арыенцір журналісцкай дзейнасці. Метафарычна можна сказаць, што аксіялогія журналістыкі – гэта 
ў тым ліку і «якасць» асобы медыяспецыяліста: менавіта ён вызначае тэхналогіі, праз якія рэалізуюцца 
асноўныя функцыі журналістыкі. Немалаважнае  значэнне  тут маюць  агульная  адукаванасць,  талент 
і прафесійныя здольнасці, творчая скіраванасць, палітыка СМІ, атмасфера ў рэдакцыйным калектыве 
і іншыя фактары. 

Прадукты  журналісцкай  дзейнасці  ўплываюць  на  светаўспрыманне  асобы,  фарміраванне  каш-
тоўнасных арыентацый медыяаўдыторыі. Пры гэтым творы журналістаў могуць выступаць не толькі 
як  спосаб  інфармавання,  але  і  як  сродак  асветы,  спазнання  рэчаіснасці,  прапаганды,  накіраваны на 
ўсталяванне  або  змену  грамадскай  сістэмы  каштоўнасцей;  яны могуць мець  забаўляльны  характар, 
садзейнічаць  адыходу  ад  грамадска-каштоўнаснай  праблематыкі.  Праз  сваю  дзейнасць  журналісты 
адлюстроўваюць  уласныя  каштоўнасныя  дамінанты,  таму журналісцкую  творчасць  правамерна  раз-
глядаць у якасці каштоўнасці. Даследчык Т. Арцішэўская слушна адзначае: «Журналісцкая праца не 
з’яўляецца толькі тэхналогіяй вытворчасці – гэта перш за ўсё дзеянне, у выніку якога выяўляецца і сут-
насць творчага прадукту, і сутнасць самога журналіста з пазіцыі псіхалагічнай сталасці» [6, с. 115]. 

Сярод  аксіялагічных  праблем  журналістыкі  –  адвечныя  дылемы:  свабода  творчасці  і  ангажава-
насць, сацыяльны заказ, свабода слова і адказнасць. Класічнае пытанне: «З кім вы, майстры культу-
ры?» – у сучасных умовах трансфармуецца  і можа быць акрэслена такім чынам: ці магчыма спалу-
чыць журналістыку сацыяльнага заказу і журналістыку асобасную, асабовую? У многіх журналістаў 
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прысутнічае ўнутраны рэдактар – гэта таксама «двудушны Янус», які, з аднаго боку, трымае творцу  
ў  рамках  прыстойнасці,  а  з  другога  –  выконвае  ролю  своеасаблівага  цэнзара.  Усё  больш  выразна 
праяўляецца  імкненне некаторых супрацоўнікаў СМІ замацаваць за сабой манаполію на выказванне 
думак і меркаванняў. 

Неабходна ўлічваць, што журналістыка можа быць не толькі маральным камертонам грамадства, 
дзейсным  фактарам  сацыяльнай  кансалідацыі  і  аб’яднання  нацыі,  але  і  каталізатарам  негатыўных 
з’яў. Пад выглядам крытыкі сучаснага грамадства нярэдка адбываецца дэвальвацыя агульначалавечых 
каштоўнасцей,  узнікаюць  досыць  небяспечныя  тэндэнцыі  паступовага  ператварэння  журналістыкі 
з  элемента  культуры  ў  фактар  бізнесу,  правадніка  суб’ектыўных  прагматычных  мэт.  Даследуючы 
метадалагічныя аспекты творчасці журналіста, Л. Белякова адзначала: «Біфуркацыйны інфармацыйны 
выбух эпохі дыгіталізацыі, які супаў з “восевым” паваротам ідэалагічных парадыгм трансфармацыйна-
га грамадства пасля халоднай вайны, прадвызначае паглыбленне знешніх і ўнутраных супярэчнасцей 
глабальнага і лакальнага характару паміж кантынентамі, блокамі дзяржаў, асобнымі краінамі, класамі, 
кланамі, канфесіямі і ўнутры іх: паміж так званымі базісам і надбудовай (паводле К. Маркса) рознага 
маштабу, на розных узроўнях пры ўсёй разнастайнасці магчымых праяў» [7, с. 25]. 

Спаконвечныя пытанні пошукаў сэнсу жыцця некаторымі СМІ зводзяцца да ўзроўню ўдачлівасці, 
паспяховасці, пошуку вострых адчуванняў.  Імкненне прадметна забяспечыць дабрабыт у штодзён-
ным жыцці стала пераважаць над жаданнем прытрымлівацца ідэалаў, якія вызначаюць накіраванасць 
развіцця чалавека. Такія ідэалы часам успрымаюцца як штосьці надуманае, тое, што не мае дачынен-
ня да дабрабыту канкрэтных людзей. Пры страце маральных крытэрыяў, шырокім распаўсюджанні 
бездухоўнасці  адказнасць журналістаў  за  тое,  з чым яны выходзяць да чытачоў, велізарная. Нель-
га  не  пагадзіцца  з  Т.  Арцішэўскай,  якая  адзначыла,  што  ў  «сучасным  інфармацыйным  грамад-
стве,  дзе  якасць  і  “зарад”  інфармацыі  маюць  прынцыповае  значэнне,  перакос  у  бок  “спрошчанай 
геданістычнай” журналістыкі парушае сістэмныя суадносіны розных відаў яе прадуктаў дзейнасці. 
Маніпулятыўна-кіраўнічая  функцыя mass media,  якая  ўплывае  на  нашы  культурныя  і  сацыяльна-
псіхалагічныя каштоўнасці, змяняе нашы ўстаноўкі і мадэлі ўспрымання рэчаіснасці, павінна мець 
процівагу» [6, с. 115].

Без  дасканала  адладжанай  сістэмы аксіялагічнага  самакантролю журналіста  і  ўсёй журналісцкай 
садружнасці як на асобасным узроўні, так і ў межах агульнапрафесійнай парадыгмы журналістыка пе-
растае існаваць як прафесія, маральная па сваёй сутнаснай прыродзе. Аднак звернем увагу на важную 
акалічнасць. Паколькі крызісныя з’явы ў грамадскай маралі праяўляюцца і ў прафесійнай сферы, уз-
растае значэнне журналісцкай этыкі, якая аказвае непасрэднае ўздзеянне на фарміраванне пазітыўных 
прафесійных якасцей і ўстановак, дазваляе сарыентаваць свядомасць журналіста на сістэму маральных 
каштоўнасцей і ідэалаў, акрэсліць этычныя прыярытэты творчай працы. Медыяэтыка невыпадкова раз-
глядаецца як адзін з найважнейшых фактараў у іх вызначэнні.

Такім чынам, можна зрабіць выснову аб тым, што ў сацыякультурных умовах ХХІ ст. аксіялагічны 
складнік набывае павышаную метадалагічную, ідэалагічную і светапоглядную значнасць.

Спецыфіка адлюстравання аксіялагічнай праблематыкі ў беларускіх СМІ дазваляе акрэсліць сутнас-
нае  трыадзінства журналістыкі  як носьбіта  грамадскіх  ідэалаў, формы  інфармацыйна-каштоўнаснай 
рэтрансляцыі і механізма прадуцыравання сацыяльных каштоўнасцей.

Аксіялогія  журналістыкі,  як  канцэпцыя  функцыянавання  сучаснай  медыясферы  і  інструмент  да-
следавання асноўных кірункаў яе развіцця, ва ўмовах трансфармацыі беларускага грамадства акуму-
люе наступныя базавыя сегменты для яе вывучэння: статус журналістыкі як сацыякультурнага фено-
мена; прыярытэтныя каштоўнасці грамадства і іх эвалюцыю ў медыясферы; спецыфіку рэтрансляцыі 
каштоўнаснага  дыскурсу  ў журналісцкіх  творах;  сістэму  каштоўнасцей журналіста  як  супрацоўніка 
СМІ – маральна-этычную пазіцыю ў працэсе збору, апрацоўкі, інтэрпрэтацыі інфармацыі; медыятвор-
часць як каштоўнасць (праз тэкст аўтары адлюстроўваюць уласныя каштоўнасныя дамінанты); прыя-
рытэтныя  каштоўнасці  журналісцкай  карпарацыі  і  медыяадукацыі.  Аксіялогія  журналістыкі  разгля-
даецца  як  узаемадзеянне  і  ўзаемаўплыў  агульнаграмадскіх  і  канкрэтна-прафесійных  каштоўнасцей, 
даследуецца  ў  кантэксце  форм  і  метадаў  самарэгуляцыі  СМІ,  механізмаў  выяўлення  сацыяльнай 
адказнасці масмедыя. Такім чынам, канцэпцыя аксіялогіі журналістыкі дазваляе аналізаваць медыя-
сферу ў шырокім сацыякультурным кантэксце.

Журналістыка – гэта не проста тып рамяства, форма асвятлення  і  інтэрпрэтацыі рэчаіснасці, яна 
з’яўляецца іманентным, неад’емным кампанентам сацыякультурнай прасторы, маральна-аксіялагічнай 
лабараторыяй сучаснага грамадства. Як калісьці К. Ясперс імкнуўся спасцігнуць сэнс і прызначэнне 
гісторыі, так з дапамогай аксіялогіі, аксіялагічнага інструментарыю магчыма вытлумачыць глыбінны 
сэнс і прызначэнне журналістыкі ў грамадстве. 
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Галоўны аксіялагічны прынцып – стрыжань журналістыкі – можна вызначыць наступнай форму-
лай:  прафесіяналізм – маральнасць – адказнасць.  Гэта  тое,  што  пры  ўсёй  разнастайнасці  прыёмаў, 
механізмаў,  метадаў  і  сродкаў  работы  гарантуе  журналісту  і  СМІ  выйсце  на  дадатныя  грамадскія 
пазіцыі, якія адпавядаюць агульначалавечым каштоўнасцям, маральна-этычным і прававым нормам. 
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