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ВЫВУЧЭННЕ ДРУКАВАНЫХ СМІ НА ЗАНЯТКАХ  
ПА ГІСТОРЫІ ЖУРНАЛІСТЫКІ: МЕТАДЫЧНЫЯ ПРЫЁМЫ

Працэс навучання гісторыі журналістыкі на сёння з’яўляецца ак-
туальным не толькі для беларускай вышэйшай адукацыі [1], але і для 
іншых краін постсавецкай прасторы [2, 3, 4]. На профільным факуль- 
тэце методыка навучання мае на ўвазе фарміраванне ў студэнтаў 
цэласнага ўяўлення аб эвалюцыі публіцыстычнай думкі ад 
пражурналісцкіх з’яў да высокатэхналагічнага журналізму сучас- 
насці. Для рэалізацыі пазначанай мэты неабходна рашэнне на-
ступных задач: засваенне студэнтамі сістэмы канцэптуальна-
гістарычных ведаў, якія служаць рэтраспектывай для аналізу сучас-
най інфапрасторы, і вызначэнне перспектыў будучай прафесійнай 
дзейнасці; усвядомленае засваенне і выкарыстанне вучэбнай 
інфармацыі, звязанай з аналізам заканамернасцей і асаблівасцей 
эвалюцыі публіцыстычнай думкі.

Звернемся да асаблівасцяў выкладання гісторыі медыя ва ўстанове 
вышэйшай адукацыі паводле некальніх аспектаў: выпрацоўкі ў 
студэнтаў кампетэнцый, прадугледжаных адукацыйнымі стандартамі, 
арганізацыі навучальнага працэсу, выхавання і развіцця асобы студэнта, 
дзейнасці выкладчыка ў аўдыторыі.

З пункту гледжання выпрацоўкі кампетэнцый, адно з галоўных 
уменняў, што фарміруецца падчас выкладання гісторыі журналістыкі, – 
сістэмны аналіз публіцыстычнага матэрыялу папярэдніх эпох з улікам 
гістарычных абставін. Работа з ім патрабуе найбольшых намаганняў з 
боку педагагічнага персаналу.

З пункту гледжання арганізацыі навучальнага працэсу, заняткі па 
гісторыі журналістыкі ў вучэбных планах апошняга пакалення пера-
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несены з першага на трэці курс, што аддаляе дысцыпліну ад сумеж-
ных – «Гісторыі Беларусі», спецкурса «Вялікая Айчынная вайна са-
вецкага народа» на два гады. Веды студэнтаў за гэты час становяцца 
фрагментарнымі, і выкладчык мусіць у кароткім варыянце штораз 
пераказваць вывучанае на малодшых курсах, сістэматызаваць матэ-
рыял, даваць гістарычныя спасылкі, адцягваючы ўвагу ад галоўных 
пытанняў заняткаў. Колькасць гадзін на лекцыі па гісторыка-журна- 
лісцкіх дысцыплінах няўхільна змяншаецца, што вымушае падаваць 
матэрыял у выглядзе модуляў, тэматычных блокаў, выключаць цікавыя 
старонкі з эвалюцыі прэсы.

З пункту гледжання выхаваўчай накіраванасці навучальнага працэсу 
і развіцця асобы студэнта, вывучэнне гісторыі газет, асабліва ХХ ст., звя-
зана зіранічным стаўленнем студэнтаў да савецкай прэсы як неразвітай, 
малаінтэлектуальнай, «штапмаванай», з некаторым супраціўленнем пры-
няццю савецкай рэчаіснасці як адной з форм грамадскага ладу. Задача 
выкладчыка – пазнаёміць аўдыторыю з набыткамі журналісцкай і гра-
мадскай думкі названага гістарычнага этапа, пазбягаючы з аднаго боку 
ідэалагічнай зашоранасці, а з другога – ідэалізацыі мінулага.

З пункту гледжання дзейнасці ў аўдыторыі, важным моман-
там становіцца валоданне выкладчыкам даследчымі метадамі наву- 
чання, якія праяўляюцца ва ўключэнні студэнтаў у актыўную дзей-
насць з матэрыялам, пабуджэнні іх да самастойнага аналізу сувязяў 
і заканамернасцяў, абагульнення, пошуку арыгінальных набыткаў 
журналізму ранейшых часоў. Тэхнічна гэта можа быць работа з 
ілюстрацыйным матэрыялам, картамі, схемамі, табліцамі, дакументамі, 
архівамі, падшыўкамі, электроннымі базамі і інтэрнэт-крыніцамі.

У гэтай сувязі можна прапанаваць некалькі метадычных прыёмаў, 
якія дазваляюць рашаць пастаўленыя задачы.

Прапедэўтычны этап. Дарэчнымі падчас падрыхтоўкі да засваення 
новага матэрыялу будуць заданні на асэнсаванне гістарычнага кантэк-
сту існавання СМІ. Напрыклад: 1) параўнаць матэрыялы па вызначаным 
перыядзе са школьнага падручніка, звесткі з вікіпедыі, энцыклапедыі 
і ўласнага канспекта па гісторыі, выбраць найбольш канцэптуаль-
ны падыход да раскрыцця сутнасці гістарычных абставін; 2) знайсці 
ў бібліятэцы або ў сеціве выявы вывучаемай газеты, разгледзець іх і 
ўказаць тыповыя прыкметы адпаведнага часу развіцця СМІ.

Этап азнаямлення з новым матэрыялам. Заданні, якія могуць вы-
конвацца на лекцыі: 1) падрыхтаваны студэнт пасля прадстаўлення вы-
кладчыку канспекта і ілюстрацыйнага матэрыялу праводзіць фрагмент 
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лекцыі па гісторыі вызначанага выдання; 2) студэнты загадзя рыхтуюць 
гістарычныя даведкі пра кожнае медыя, якое будзе ўпамінацца на за-
нятках, і размяшчаюць у вольным доступе ў сеціве. На лекцыі, пры 
наяўнасці доступу да Wi-Fi, іх сябры могуць звярнуцца да гэтых даведак 
па дадатковую інфармацыю. 

Этап першаснага замацавання. Мэта гэтага этапу – арганізаваць ус-
ведамленне толькі што вывучанага і актуалізаваць набытыя веды. Пра-
пануемыя заданні могуць быць падобнага тыпу: 1) узнавіць па малюн-
ках электроннай прэзентацыі асноўныя моманты лекцыі; 2) дапоўніць 
звёны, якіх недастае на ілюстрацыях і схемах з прапушчанымі данымі; 
3) назваць медыя, пра якія ішла гаворка, па алфавіце; 4) адгадаць назву 
СМІ па першай і апошняй літарах.

Этап замацавання і абагульнення. Як правіла замацаванне і аба-
гульненне вывучанага матэрыялу адбываецца на практычных занятках. 
Работа па ўзнаўленні матэрыялу і аперыраванні ім можа праводзіцца 
індывідуальна і ў групах. Паводле зместу работы гэта можа быць:  
1) жанрава-тэматычны аналіз газет у факультэцкай бібліятэцы; 2) па- 
раўнальны аналіз дызайну і вёрсткі аднаго выдання на працягу яго- 
нага існавання; 3) напісанне матэрыялаў у стылі папулярных жанраў 
адпаведнай эпохі; 4) колькасны аналіз упамінання пэўных гістарычных 
асоб або падзей на старонках некалькіх СМІ, што выходзілі адначасова; 
5) вызначэнне ўнікальных традыцый выдання ў ХХ ст., якія ўласцівы 
яму дасёння.

Для падагульнення падыдуць такія заданні: 1) намаляваць ленту 
часу і размясціць на ёй у выглядзе вех гады ўзнікнення вывучаных газет 
і часопісаў; 2) на школьнай контурнай карце краіны пазначыць населе-
ныя пункты, дзе выдаваліся газеты ў пэўны час (напрыклад, акупацыі 
Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны).

Этап бягучага кантролю можа быць ажыцццёўлены як падчас прак-
тычных заняткаў, так і на прамежкавым заліку. Акрамя традыцыйнага 
механічнага ўзнаўлення матэрыялу пры вусным адказе на загадзя прапа-
наваныя пытанні, можна прапанаваць заліковыя заданні, якія рашаюць 
некалькі задач – аперыравання фактамі, узнаўлення і сістэматызацыі вы-
вучанага, усведамлення студэнтамі неабходнасці і значнасці працы над 
матэрыялам, эмацыянальнага ўключэння ў творчае асваенне гісторыі 
айчынных СМІ. Напрыклад: 1) падрыхтаваць даведнік электронных 
рэсурсаў па канкрэтнай газеце для наступных курсаў; 2) зрабіць элек-
тронную базу выданняў вывучаемага перыяду пэўнага рэгіёна Беларусі; 
3) наведаць бібліятэку і падрыхтаваць спіс публікацый пра абранае СМІ; 
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4) аформіць старонку ў вікіпедыі пра малавядоме СМІ, карыстаючыся 
энцыклапедычнымі і бібліятэчнымі даведнікамі пра газету/часопіс; 5) 
самастойна распрацаваць тэст, віктарыну, пытанні для гульні «Што? 
Дзе? Калі?» па абраным перыядзе развіцця журналістыкі.

Такім чынам, разнастайныя прыёмы работы з матэрыялам дазволяць 
вырашыць адукацыйныя задачы выкладання гісторыі журналістыкі на 
старэйшых курсах, заахвоцяць студэнтаў да самастойнай вучэбнай і на-
вуковай дзейнасці.
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У ИСТОКОВ ВЕЧЕРНЕЙ ПРЕССЫ
Пятьдесят пять – цифра не очень юбилейная – и для человека, и тем 

более для коллектива. Другое дело столетие газеты «Звязда», или 50-ле-
тие «Вечернего Минска», юбилеи которых будут отмечаться в этом году. 
Однако было бы несправедливо не вспомнить, что пятьдесят пять лет 
назад областная газета «Мінская праўда» выпустила первый номер ве-
чернего выпуска.

Вечерняя городская газета была объективно необходима стремитель-
но развивающейся столице Беларуси, численность населения которой 


