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ФАРМІРАВАННЕ ІНФАРМАЦЫЙНАЙ КАМПЕТЭНТНАСЦІ  
ВА ЎСТАНОВАХ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ  

СІСТЭМЫ МІНІСТЭРСТВА ЎНУТРАНЫХ СПРАЎ
У кантэксце сучасных патрабаванняў да адукацыйнага працэсу інфар-

мацыйная кампетэнтнасць становіцца адным з істотных фактараў развіцця 
камунікатыўных асноў грамадства. Інфармацыйная кампетэнтнасць (набор 
ведаў, уменняў і навыкаў пошуку, адбору, ранжыравання і прадстаўлення 
інфармацыі, неабходнай для вырашэння навучальных, практычных і 
сацыяльных задач) уключае ў сябе каштоўнасна-сэнсавую сферу, інфар-
мацыйную рэфлексію, самастойнасць у інфармацыйным выбары і сацыяльна-
медыйнай актыўнасці. У той жа час профіль канкрэтнай навучальнай 
установы шмат у чым прадвызначае накіраванасць успрымання навучэнцамі 
масавай інфармацыі.

Даследаванне, праведзенае ў Магілёўскім інстытуце Міністэрства 
ўнутраных спраў (МУС), дазволіла выявіць асноўныя супярэчнасці ў працэсе 
фарміравання інфармацыйнай кампетэнтнасці курсантаў: 1) умовы дэфіцыту 
часу, якія прадвызначаюць досыць высокую ступень інфармацыйнай вы-
біральнасці; 2) абмежаванае выкарыстанне адукацыйных рэсурсаў Інтэрнэту; 
3) высокая ступень даверу да нефармальных каналаў камунікацыі пры 
вольным доступе да кантэнту аўтарытэтных СМІ (як айчынных, так і 
замежных); 4) неразвітасць суб’ектыўных механізмаў пошукава-аналітычнага 
ўспрымання друкаваных СМІ; 5) ігнараванне фактаў скажэння інфармацыі 
пры ўмове прывабнай формы яе падачы; 6) нізкая патрабавальнасць да якасці 
інфармацыі і прафесіяналізму СМІ на фоне толькі частковага даверу да 
масмедыя; 7) адсутнасць устойлівага меркавання адносна патэнцыялу ўплыву 
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СМІ на грамадска-палітычныя працэсы ў цэлым і дынаміку злачыннасці – у 
прыватнасці.

Мы лічым, што медыятызацыя адукацыйнага асяроддзя, якая пра-
дугледжвае развіццё ў курсантаў навыкаў узаемадзеяння з інфармацыйнай 
сферай грамадства, а таксама самастойнага канструіравання і трансфармацыі 
інфармацыйных плыняў, з’яўляецца эфектыўным сродкам пераадолення 
названых супярэчнасцей. Дадзены накірунак у 2012–2016 гг. рэалізаваны 
ў межах дзейнасці лабараторыі навучальнага тэлебачання пры кафедры 
сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Магілёўскага інстытута МУС. 
Укараненне ў адукацыйны працэс інстытута мэдыятэхналогій было накіравана 
на аптымізацыю працэсу выкладання дысцыплін, якія змяшчаюць значны 
аб’ём візуальнай інфармацыі, інфармацыйную інтэграцыю ў лакальнае ме-
дыяасяроддзе, дадатковую сацыялізацыю навучэнцаў, фарміраванне ста-
ноўчага іміджу навучальнай установы інфармацыйнымі сродкамі.

Наш вопыт паказаў, што на пачатковым этапе медыятызацыі адукацыйнага 
асяроддзя навучэнцы абмяжоўваюцца «побытавым» узроўнем успрыняцця 
медыяпрадукту, экстрапалюючы індывідуальны вопыт успрымання масавай 
інфармацыі на любыя новыя ўмовы ўзаемадзеяння са СМІ. Яшчэ адной 
праблемай, з якой прыходзіцца сутыкацца не толькі ў вучэбнай аўдыторыі, 
з’яўляецца адсутнасць крытычнага стаўлення да масавай інфармацыі.

Фарміраванню інфармацыйнай кампетэнтнасці курсантаў спрыяе таксама 
шэраг іншых дысцыплін сацыяльна-гуманітарнага цыклу: «Рыторыка», 
«Прафесійная этыка», «Інтэрнэт-камунікацыя ў дзейнасці органаў унутраных 
спраў», «Карпаратыўная культура і імідж». У прыватнасці, мэтай апошняй 
з названых дысцыплін з’яўляецца засваенне агульных прынцыпаў і 
асаблівасцей фарміравання і развіцця карпаратыўнай культуры супрацоўнікаў 
міліцыі ў інфармацыйнай прасторы як фактару прафесійнага іміджу і ўмовы 
паспяховага вырашэння задач, што стаяць перад праваахоўнымі структурамі. 
Зацвярджэнне норм карпаратыўнай культуры ў органах унутраных спраў 
шмат у чым залежыць ад паспяховай інфармацыйнай палітыкі, што вызначае 
змест лекцыйных і практычных заняткаў. Курсантамі разбіраецца значэнне 
паняцця «камунікацыя» з пункту гледжання тэорыі інфармацыі, сацыялогіі, 
філасофіі і іншых галін навуковых ведаў, аналізуюцца розныя падыходы да 
класіфікацыі камунікацыі і мадэлей камунікацыйнага працэсу, у дачыненні 
да дзейнасці міліцыі прыводзяцца прыклады міжасобасных, функцыянальна-
ралявых і групавых камунікацый. Пры разглядзе камунікацыйных аспектаў 
дзейнасці праваахоўных структур асноўная ўвага надаецца сістэме 
інфармацыйнага забеспячэння функцыянавання праваахоўных структур 
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Рэспублікі Беларусь: аналізуюцца асноўныя камунікацыйныя бар’еры ў 
дзейнасці міліцыі, а таксама шляхі іх пераадолення, раскрываецца значэнне 
грамадскіх фарміраванняў, якія дзейнічаюць пры Міністэрстве ўнутраных 
спраў, вывучаюцца тэхналогіі маніторынгу грамадскай думкі аб рабоце 
міліцыі. У выніку змест камунікацыйнай палітыкі ў органах унутраных спраў 
звязваецца з неабходнасцю развіцця карпаратыўнай культуры і павышэння 
інфармацыйнай кампетэнтнасці супрацоўнікаў.

У межах заняткаў па дысцыпліне «Інтэрнэт-камунікацыя ў дзейнасці 
органаў унутраных спраў» у курсантаў фарміруецца ўяўленне аб новых 
практыках сацыяльнай камунікацыі і віртуальнасці як феноменах новага 
інфармацыйнага спосабу ўзаемадзеяння ў грамадстве, аб розных фарматах 
інфармацыйнага абмену [1]. Глыбокае вывучэнне феномену камунікацыі і 
яе тыпалогіі ў сеткавай прасторы (па аўдыторыі, мэтах і задачах, аўтарстве, 
характары інстытуалізацыі, кодзе, маштабе камунікацыі, па ўзроўні 
камунікацыі, вектару навігацыі, функцыях) вырашае таксама задачу 
фарміравання медыякамунікатыўнай кампетэнтнасці курсантаў. Такім 
чынам часткова кампенсуецца адсутнасць у навучальных планах устаноў 
вышэйшай адукацыі сістэмы Міністэрства ўнутраных спраў спецыялізаваных 
медыяадукацыйных курсаў і праграм, накіраваных на засваенне навучэнцамі 
эфектыўных практык інфармацыйных паводзін у сучасным грамадстве. 
Асаблівая ўвага надаецца спецыфіцы пазіцыянавання праваахоўных 
органаў у камунікатыўнай прасторы інтэрнэту. Пры гэтым вызначаюцца 
напрамкі ўзаемадзеяння органаў унутраных спраў з грамадскасцю, 
практыка рэпрэзентацыі арганізацыі і супрацоўнікаў міліцыі ў сучаснай 
інтэрнэт-прасторы. Асновы фарміравання пазітыўных іміджавых мадэлей 
супрацоўнікаў у камунікатыўнай прасторы і характарыстыкі эфектыўнай 
прафесійнай інтэрнэт-камунікацыі вывучаюцца на актуальных прыкладах 
з выкарыстаннем матэрыялаў друкаваных і сеткавых сродкаў масавай 
інфармацыі (у тым ліку ведамасных выданняў).

Такім чынам, фарміраванне інфармацыйнай кампетэнтнасці ва ўстановах 
вышэйшай адукацыі сістэмы Міністэрства ўнутраных спраў накіравана 
на набыццё навыкаў эфектыўнай сеткавай камунікацыі, рэфлексіўнага 
спажывання інфармацыйных прадуктаў, якія знаходзяцца ў адкрытым 
доступе, засваенне метадаў і прыёмаў самастойнага пошуку дадзеных, аналізу 
інфармацыі ў сацыяльных сетках, а таксама засваенне правіл сеткавага 
этыкету. З улікам імклівай эвалюцыі сеткавай камунікацыі, выкліканай 
развіццём інфармацыйнага грамадства, першачарговае значэнне, на наш 
погляд, набывае фарміраванне ў навучэнцаў разумення спецыфікі інтэрнэт-



144

камунікацыі як сацыяльна-інфармацыйнага феномену, а таксама патэнцыялу 
яе выкарыстання ў вырашэнні задач, якія стаяць перад праваахоўнымі 
органамі.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ

Сегодня перед кафедрами вузов нелингвистического профиля, отвечающи-
ми за иноязычную подготовку молодых специалистов, стоят очень серьезные 
задачи. Связано это со многими причинами. Прежде всего, это современные 
международные вызовы и высокие требования к качеству подготовки, в том 
числе иноязычной, тех специалистов, которые будут работать в условиях ра-
стущей быстрыми темпами глобализации. Это активизация диалога культур, 
растущее научно-техническое сотрудничество, расширение политических, 
экономических, культурных контактов между представителями разных куль-
тур, что не могло не сказаться на процессе обучения иностранному языку. Се-
годня осуществляется переход от обучения иностранному языку к иноязыч-
ному образованию, интегрирующему лингвистический, культурологический, 
социальный и профессиональный аспекты.

Кафедра иноязычной коммуникации Института управленческих кадров 
Академии управления начала решение проблемы реорганизации процесса 
иноязычной подготовки будущих управленцев / экономистов / IT-менеджеров 
с переименования в сентябре 2014 года ее из кафедры иностранных языков в 
кафедру иноязычной коммуникации, что отражало новые ориентиры в работе 
коллектива – обучение профессионально ориентированной межкультурной 
иноязычной коммуникации.

Сегодня кафедра иноязычной коммуникации является межфакультетской 
кафедрой Института управленческих кадров Академии управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь, обеспечивающей учебный процесс на трех 


