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РАЗДЗЕЛ VIII

МЕДЫЯЛОГІЯ  
І ВЭБ-ЖУРНАЛІСТЫКА

Васіль Вараб’ёў
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

ВЫКЛІКІ І АЗІМУТ МАДЭРНІЗАЦЫІ МЕДЫЯАДУКАЦЫІ
Няўмольны працэс стварэння ўдасканаленых адукацыйных 

стандартаў і прыкладных вучэбных планаў пакалення 3+ па спецы-
яльнасцях бакалаўрыята і магістратуры прымушае звярнуцца да «веч-
най» праблемы кампетэнцый і вынікаў навучання па спецыяльнасці 
«Журналістыка», а таксама да пытання неабходнасці адкрыцця но-
вых спецыяльнасцей для шматаблічнай і шматфункцыянальнай 
медыягаліны.

Да абмеркавання гэтага надзённага і не вельмі ўпарадкаванага закліку 
падштурхоўвае імклівае разгалінаванне практычнай журналістыкі і ме-
дыяпрасторы як палітычнага, сацыяльнага і эканамічнага інстытута 
грамадства. На фоне патрэбы ва ўніверсалізацыі навучання студэнтаў 
па магістральнай спецыяльнасці журфака адмаўленне ад выкарыстан-
ня кірункаў спецыяльнасці абмяжоўвае творчы і рэсурсна-структур-
ны патэнцыял калектыву. Простае ці складанае, мудрагелістае ці звы-
чайнае арыфметычнае ўвядзенне замест напрамкаў спецыяльнасці 
«Журналістыка» (друкаваная, аўдыявізуальная, міжнародная, вэб-
журналістыка, менеджмент СМІ, літработа і г. д.) толькі аднайменных 
прафілізацый на адной спецыяльнасці стрыножвае перспектывы плён-
нага вучэбнага працэсу.

Прапаную абмеркаваць магчымасць і далягляды ўвядзення новых 
спецыяльнасцей побач з традыцыйнай журналістыкай з яе шматграннай 
прафілізацыяй.

Найперш бачыцца надзённым адкрыццё спецыяльнасці «Медыяэк-
спертыза» з кваліфікацыяй «медыяэксперт». Другая магчымая і запатра-
баваная спецыяльнасць – «Медыякамунікацыя» з кваліфікацыяй «ме-
дыяменеджар». Трэцяя спецыяльнасць – «Телевізійная камунікацыя» з 
кваліфікацыяй «арганізатар тэлевізійнай вытворчасці». Чацвёртая спе-
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цыяльнасць – «Медыялогія» з кваліфікацыяй «медыяаналітык сацыяль-
ных камунікацыйных сетак». 

Згодны, гэтыя прапановы патрабуюць крытычнага аналізу і 
ўсебаковага апаніравання. Яны не могуць быць прынятыя адразу, 
таму што дасканаласць патрабуе часу на развагі. Але іх варыятыўнае 
ўкараненне наблізіць акадэмічныя зрухі і турботы журфакаўскага пера-
ходу на новы стандарт і прыкладны вучэбны план 3+ да клопатаў гра-
мадства, выклікаў жыцця, запатрабаванняў адукацыйнай інтэграцыі ў 
розных фарматах дзяржаўных аб’яднанняў. 

З’яўляючыся істотным складнікам і якаснай канстантай грамад-
ства і дзяржавы, журналістыка як палітычны і сацыяльны інстытут 
адлюстроўвае агульны стан і траекторыю соцыуму. Актуальныя 
тэндэнцыі фарміравання прынцыпова новага інфармацыйнага ася-
роддзя, яго глабалізацыі, трансфармацыі структуры і характару 
інфармацыйных патокаў, сцірання нацыянальных межаў, актыўнага 
развіцця інфармацыйных тэхналогій, індывідуалізацыі попыту і 
прапаноў масавай інфармацыі яскрава характарызуюць феномен СМІ ў 
свеце. Гэтыя працэсы, з’явы фарміруюць і новыя вымярэнні алгарытмаў 
прафесійнай дзейнасці журналіста, медыяэксперта, медыяаналітыка і 
медыяарганізатара ў найноўшы перыяд развіцця сённяшняй Беларусі, 
знітаваны з капіталізацыяй СМІ, стварэннем медыйнага рынку з яго 
жорсткай канкурэнцыяй, актыўным выкарыстаннем СМІ ў якасці 
палітычнага рэсурсу і сродку палітычнага ўплыву.

Інавацыйны характар акадэмічных зрухаў няўмольна вылучае 
сацыяльна-гуманітарны вектар журналісцкага пазнання і медыйнага ад-
люстравання рэчаіснасці на прыярытэтнае месца ў адукацыйных стан-
дартах і даследчых парадыгмах. Масквічы, піцерцы, кіяўляне ўвялі ў 
вучэбныя планы падрыхтоўкі журналістаў камунікатараў дысцыпліны 
«Сацыяльная інфармацыялогія», «Інфармацыйная палітыка», «Мене-
джмент у сацыяльнай інфармацыялогіі», «Інфармацыйная ўстойлівасць 
палітычнай сістэмы» і інш. Не падмяняючы, не дубліруючы класічныя 
прадметы «Эканоміка і менеджмент СМІ», «Сацыялогія журналістыкі», 
«Паліталогія журналістыкі», «Псіхалогія журналістыкі», «Прававыя ас-
новы журналістыкі» і інш., інавацыі калег дапамагаюць братнім краінам 
выхоўваць новую генерацыю сучасных журналістаў і медыяэкспертаў.

Змест і структура сённяшняга медыяспажывання заслугоўваюць 
сістэмнай і комплекснай даследчыцкай увагі медыяэкспертаў, медыя-
аналітыкаў, медыяарганізатараў. Тэхналагічны фактар абумоў лівае на-
прамак змяненняў у выкарыстанні медыя грамадскай супольнасцю 
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для атрымання і засваення кантэнту і ажыццяўлення сацыяльных су-
вязей і ўзаемадзеянняў. Аднак «тэхналагізм» не дамінуе над працэсам 
змяненняў у медыяспажыванні. Верагодныя моцныя фактары ўздзеяння 
на медыяспажыванне ўтрымліваюцца ў журналістыцы як творчай 
грамадска-палітычнай дзейнасці па зборы, апрацоўцы, інтэрпрэтацыі 
і рас паўсюджванні інфармацыі. Фінансава-арганізацыйныя пераў-
тва рэнні апошняга дзесяцігоддзя сістэмы СМІ Беларусі, звязаныя з 
буйнымі холдынгамі, таксама ўвачавідкі паўплывалі на інфармацыйныя 
запатрабаванні і чытачоўска-глядацкі інтарэс. «Нажніцы» паміж 
аналітыкай і «голай» фактурай на карысць апошняй у журналісцкай 
практыцы і медыйнай сетцы адштурхнулі традыцыйных прыхільнікаў 
друкаванага слова і тэлевізійнага малюнка. Пошук журналістамі тэ-
матыкі, крыніц фактаў засяродзіўся на электроннай рэальнасці, за с-
ланіўшы спачатку асфальтавымі камандзіроўкамі жыццё правінцыі, 
а потым і рэальнае жыццё людзей. Пералічаныя і іншыя фактары 
трансфармацыі медыяспажывання мадыфікуюць новую канфігурацыю 
інстытуцыянальнасці журналістыкі ў эканамічным, палітычным і сацы-
яльным вымярэннях. Новыя медыя чакаюць спецыялістаў па медыяэк-
спертызе, медыяаналітыцы, медыяпрагнозе.

Александр Градюшко
Белорусский государственный университет

ЖУРНАЛИСТСКИЙ ТЕКСТ  
В УСЛОВИЯХ МЕДИАТРАНСФОРМАЦИИ

Современный этап развития медиасферы Республики Беларусь 
представляет собой период быстрой трансформации. Изменения вы-
званы, прежде всего, возрастающей ролью технологий в производстве 
журналистских текстов. Нарастают тенденции к просмотру новостей 
исключительно на мобильных устройствах, увеличивается доля визу-
ального контента в онлайн-медиа. С каждым годом возрастает роль как 
социальных сетей, так и мессенджеров как канала для распространения 
информации. Поднимается вопрос о необходимости использования но-
вых систем аналитики и редакционных метрик.

В 2017 г. автор провел глубинные интервью с редакторами интер-
нет-версий и топ-менеджерами 10 наиболее влиятельных белорус-
ских интернет-СМИ («СБ. Беларусь сегодня», «Звязда», БелТА, Tut.by, 
Onliner.by, «Комсомольская правда» в Белоруссии», «Спутник», «Наша 
Нiва», CityDog.by, 34mag.net). Один из вопросов заключался в том, ка-


