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БЕЛАРУСКАЯ МАДЭЛЬ ЖУРНАЛІСЦКАЙ АДУКАЦЫІ

Посвящена 60-летию основания факуль
тета журналистики Белорусского государст
венного университета. Рассматриваются 
тенденции развития журналистского образо
вания в стране, анализируется современная 
модель подготовки специалистов для ин
формационной отрасли Беларуси.

The article is dedicated to the 60,h anniver
sary of the Faculty of Journalism at the Belaru
sian State University. The article considers cur
rent tendencies in development of journalist 
education in the country and examines con
temporary scheme of journalists training for in
formational Media in Belarus.

Факультэту журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта шэсцьдзесят 
гадоў. Шэсцьдзесят прыступак узыходжання на вышыню навуковай, вучэбнай, 
метадычнай сталасці. Шэсцьдзесят прыступак да прызнання ў грамадстве, у 
сваёй дзяржаве.

Творчую вышыню факультэта на сёння ўвасабляюць 56 выпускаў і каля 
шасці тысяч студэнтаў-выпускнікоў, моцны Саюз журналістаў Беларусі, значная 
колькасць членаў Саюза пісьменнікаў. «Залатыя пёры» выхаванцаў журфака 
працуюць у 1500 перыядычных выданнях, на тэлеканалах і радыёстанцыях, у 
прэс-цэнтрах і прэс-службах, у рекламных агенцтвах. Інфармацыйная прастора 
Беларусі створана на трывалым падмурку нацыянальнага перыядычнага друку і 
аўдыёвізуальнай камунікацыі. Па вялікім рахунку яна сілкуецца з жыццятворных 
крыніц беларускай школы журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта.

...Пасля ліпеньскага вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў 
ЦК ВКП(б) прымае пастанову ад 9 жніўня 1944 г. аб адкрыцці ў Беларускім 
дзяржаўным універсітэце факультэта журналістыкі. Гэтай жа дырэктывай прад- 
пісвалася і арганізацыя журфакаў ва універсітэтах Кіева і Масквы. Калегі крыху 
спазніліся з рэалізацыяй пастановы, а факультэт журналістыкі БДУ быў ство- 
раны першым у Савецкім Саюзе. Кіеўскі журфак свой радавод пачаў у 1946 г., а 
маскоўскі -  у 1947-м.

Піянерскі пачын журфака БДУ быў не на голым месцы. Першыя спробы 
спецыялізаванай журналісцкай падрыхтоўкі меліся на базе губернскіх партшкол 
у Віцебску ў 1918 г. і ў Мінску ў 1920-м. 3 1932 па 1941 г. журналісцкія кадры 
рыхтаваліся ў Мінскім Камуністычным інстытуце журналістыкі (КІЖ) і з 1935 г. -  у 
Магілёўскім газетным тэхнікуме. Стварэнне факультэта журналістыкі ва універ- 
сітэцкім асяродку знаменавала ўваходжанне журналісцкай адукацыі ў рэчышча 
сусветнай практыкі.

Занягкі на факультэце журналістыкі БДУ пачаліся 1 лістапада 1944 г. адразу 
на першым і другім курсах, на якіх навучаліся адпаведна 30 і 11 студэнтаў. Ha 
факультэт прыйшлі працаваць вядомыя вучоныя і педагогі: М.Р. Ларчанка, 
У.В. Гутараў, М.І. Жыркевіч, І.В. Зазека. Першым яго дэканам быў выкладчык 
У.І. Ліс, загадчыкам аддзялення -  дацэнт Д.Я. Фактаровіч. Кафедра журналіс- 
тыкі, якую ўзначаліў М.С. Зярніцкі, была створана 5 красавіка 1946 г. Ha пасаду 
загадчыка аддзялення запрасілі з Масквы ў 1948 г. былога супрацоўніка газеты 
«Правда» ПС. Акулава. 3 першага выпуску студэнтаў у 1949 г. у сродкі масавай 
інфармацыі накіраваліся 37 прафесіянальных журналістаў.
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Загадчыкам аддзялення журналістыкі філалагічнага факультэта з 1955 г. 
працаваў Р.В. Булацкі, які ў 1967 г. быў прызначаны дэканам адноўленага фа
культэта журналістыкі як самастойнага ўжо падраздзялення і загадчыкам ка
федры гісторыі журналістыкі. Першым загадчыкам кафедры радыё і тэлебачан- 
ня ў 1968 г. стаў журналіст дацэнт М.Е. Дастанка, потым яе ўзначаліў радыё- 
журналіст прафесар Я.Р. Радкевіч. Загадчыкам кафедры тэорыі і практыкі са- 
вецкай журналістыкі ў 1969 г. абраны прафесар Б.В. Стральцоў -  журналіст, 
пісьменнік, даследчык тэорыі беларускай публіцыстыкі. Заснавальнікам кафед
ры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання стаў у 1969 г. знакаміты вучоны і 
педагог прафесар М.Я. Цікоцкі (з 1965 па 1969 г. загадваў кафедрай тэорыі і 
практыкі журналістыкі).

Пачынаючы з 1970-х гг. вучэбны працэс на факультэце быў ускладнены по- 
шукам памяшканняў для правядзення заняткаў, у тым ліку падрыхтоўкі журна- 
лісцкіх кадраў на замежным аддзяленні. За гэты перыяд адбылося 20 выпускаў і 
каля чатырохсот студэнтаў-замежнікаў атрымалі дыплом БДУ. У многіх краінах з 
цеплынёй успамінаюць руплівы выкладчыцкі калектыў факультэта, намесніка 
дэкана А.А. Рудэнка як куратара аддзялення замежных студэнтаў. У 1984 г. 
была створана кафедра гісторыі замежнай журналістыкі і літаратуры, якую ўзна- 
чаліў прафесар І.І. Сачанка.

3 1980 па 1986 г. дэканам факультэта працаваў прафесар П.І. Ткачоў, з 1986 
па 1996 г. -  прафесар А.Г. Слука і ў 1996 г. -  дацэнт П.Л. Дарашчонак.

Нават асобныя штрыхі гісторыі факультэта журналістыкі красамоўна свед- 
чаць пра яго імклівы рост, станаўленне навуковай і адукацыйнай школ, якія 
сваімі творчымі набыткамі сілкуюць нацыянальную інфармацыйную прастору.

Сённяшні вектар акадэмічнай палітыкі журфака заключаецца ў далейшым 
развіцці традыцыйна высокай фундаментальнай універсітэцкай падрыхтоўкі, 
умацаванні трывалых творчых сувязей са сродкамі масавай інфармацыі. Дзеля 
гэтага кардынальным чынам трансфармаваны вучэбныя планы на аснове новых 
адукацыйных дзяржстандартаў Беларусь Адначасова падрыхтавана і ўведзена 
новае пакаленне вучэбных праграм (усяго 83) па ўсіх дысцыплінах. Дасканала 
абноўлены праграмы агульнапрафесійных і спецыяльных дысцыплін. Усе яны 
прайшлі двухгадовую апрабацыю як на факультэце журналістыкі, так і пры 
падрыхтоўцы журналістаў у Магілёўскім, Гродзенскім, Віцебскім універсітэтах і 
Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце.

Суцэльна-франтальнае рэфармаванне журналісцкай адукацыі ў краіне на 
мяжы тысячагоддзяў было выклікана пераўтварэннямі ў сацыяльным, палітыч- 
ным жыцці беларускага грамадства. Трансфармацыю вучэбна-метадычнага 
працэсу ажыццяўляў літаральна ўвесь калектыў журфака. Асноўны цяжар гэтай 
самакрытычнай і мэтанакіраванай працы вынеслі: намеснікі дэкана -  А.А. Ру
дэнка, Я.I. Дзмітрыеў, Т.І. Прановіч, А.І. Конанава; новы склад загадчыкаў 
кафедраў -  А.К. Свораб, Л.П. Саянкова, В.Р. Булацкі, Т.М. Дасаева, В.I. Іўчан- 
каў, В.Р. Вашкевіч, П.Л. Дарашчонак, І.Ф. Ухванава; члены Вучонага савета, 
асабліва прафесары-настаўнікі Б.В. Стральцоў, LI. Сачанка.

Журналісцкія будні і навуковы пошук выявілі патрэбу насычэння класічнага 
універсітэцкага навучання журналістаў дысцыплінамі сацыяльна-палітычнага, 
сацыяльна-эканамічнага, сацыяльна-псіхалагічнага, прававога, тэхналагічнага 
профіляў, збалансаваных з філалагічнай і гістарычнай падрыхтоўкай. Бо, па 
меркаванню вучоных, практыкаў, менавіта колішняя недасканаласць навучання 
студэнтаў працэсам збору, апрацоўкі, асэнсавання і інтэрпрэтацыі інфармацыі, 
эксплуатацыя інтуітыўна-сузіральных метадаў назапашвання фактаў спараджае 
рамесніцкую плынь прэсы, асабліва яе электронных відаў.

ІІІэраг новых дысцыплін, уведзеных у вучэбны план, арыентаваны на выха- 
ванне ў журналістаў-пачаткоўцаў трывалых навыкаў аб’ектывацыі фактаў жыц- 
ця ў палітычным, эканамічным, псіхалагічным кантэксце рэчаіснасці. Комплекс 
дысцыплін пабудаваны лагічна і дазваляе выпускнікам ажыццяўляць разна- 
стайныя віды прафесійнай дзейнасці: журналісцкай, аўтарскай, арганізатарскай, 
рэдактарскай, праграмнай і вытворча-тэхналагічнай.
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Развенчаны, нарэшце, міф пра дыскусійны характар базавага набору і база- 
вай спецыялізацыі журналістаў. Сёння і выдаўцы, і заснавальнікі, і галоўныя 
рэдактары, якія прызнаюць грамадскую ролю журналістыкі як творчую духоўна- 
практычна-стваральную дзейнасць, і тыя з іх, хто разглядае журналісцкую дзей- 
насць як выключна прапагандысцкую, палітычную ці чыста камерцыйную, друж
на фіксуюць дасягнуты «баланс» попыту і прапаноў у выпрацаванай мадэлі жур- 
налісцкай адукацыі ў краіне.

Альтэрнатыва рамесніцка-доследнаму шаблону прэсы -  у рэчышчы сацыя- 
лагізацыі журналістыкі. Выйсце -  у рэальным выкарыстанні ў штодзённай прак- 
тыцы не толькі сігнальных, але колькасных і якасных паказчыкаў рэчаіснасці.

Намаганні выкладчыкаў сёння скіраваны на тое, каб ужо за студэнцкай пар- 
тай маладыя людзі імкнуліся да журналістыкі з моцным інтэлектуальным, кан- 
тэкстуальным падыходам. і студэнты хінуцца да такой журналістыкі, жадаюць 
стаць летапісцамі рэчаіснасці, а не сучаснасці ў штохвілінным вымярэнні. 
Іменна такая журналістыка аб’ектыўна запатрабавана грамадствам.

Адначасова факультэту ўдалося дасягнуць «кансэнсусу» паміж тэарэтычным 
навучаннем і практычнай запатрабаванасцю сучаснага беларускага медыяпра- 
цэсу. Сёння падрыхтоўка да журналісцкай дзейнасці вядзецца ў рэальных 
рэдакцыйных умовах. Літаральна на кожнай спецыяльнай дысцыпліне студэнты 
авалодваюць не толькі тэарэтычнымі ведамі, але і ўвасабляюць іх у матэрыялы 
газет і часопісаў, перадачы радыё і тэлебачання. Скразны курс «Журналісцкага 
майстэрства», заняткі па 20 профілях у творчых майстэрнях інтэгруюць і зама- 
цоўваюць практычны аспект універсітэцкага сталення.

Памятаючы пра тое, што «добрай тэорыі і ведаў многа не бывае ніколі», 
факультэт скіроўвае навучальны працэс на падрыхтоўку шырока адукаваных 
спецыялістаў, здольных адаптавацца да самых разнастайных рэдакцыйных 
умоў. Маюцца на ўвазе розныя тылы CMI і журналістыкі і безліч рэдакцыйных 
спецыялізацый. Таму статус практыкі значна павышаны. У час навучання сту
дэнты праходзяць вучэбна-азнаямляльную практыку, тры вытворчыя і адну пе- 
раддыпломную. Цяпер практыка студэнтаў арганічна ўключана ў навучальны 
працэс. Штогод у верасні студэнцтва плённа працуе ў рэдакцыях газет, у калек- 
тывах радыё і тэлебачання, рэкламных агенцтваў і прэс-службаў. Ініцыятыўныя, 
прагныя да штодзённай творчасці юнакі і дзяўчаты маюць магчымасць па ўлас- 
ным жаданні супрацоўнічаць у ліпені-жніўні з рэдакцыямі газет, радыё, тэлеба
чання. Творчая справаздача аб практычнай падрыхтоўцы да лрафесійнай дзей- 
насці выносіцца першым пытаннем у білеце на дзяржаўным экзамене.

Практыка паказвае высокі ўзровень сучаснай падрыхтоўкі журналістаў, і 
такое становішча абумоўлена навукова-абгрунтаваным наборам таленавітай і 
прафесійна арыентаванай моладзі. Спарадычнаму рэпетытарству альтэрнаты- 
вай сталі падрыхтоўчыя курсы пры факультэце, створаныя ў 1997 г. За сем 
гадоў праз вячэрнюю абітурыенцкую майстэрню прайшло каля 500 чалавек.

Профарыентацыю навучэнцаў дапоўнілі творчым конкурсам «Абітурыент 
журфака» ў маладзёжных выданнях. У 1999 г. конкурс пачалі ў «Чырвонай 
змене», у 2001 г. прадоўжылі ў «Чырвонай змене» і «Переходном возрасте». 
Далучылася потым «Знамя юности» і «Репетитор». Праз творчае спаборніцтва 
апрабавана да 1000 выпускнікоў школ -  тых, хто цікавіўся журналістыкай, суп- 
рацоўнічаў з газетамі.

Выкладчык журфака -  тэта практыкуючы трэнер. Усведамляючы гэтую аксіё- 
му, факультэт арганізаваў штогадовую творчую стажыроўку ўсіх выкладчыкаў у 
CMI. Радуе, што старэйшыя калегі сістэматычна ўзнаўляюць вопыт рэдак
цыйных будняў. Многія актыўна дзеляцца сваім публіцыстычным роздумам з 
чытачамі, слухачамі, гледачамі.

Нельга ў гэтай сувязі не ўзгадаць і такое наша агульнае пачынанне, як курсы 
павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў кнігавыдання і 
сродкаў масавай інфармацыі.

Дарэчы, у нас прайшлі перападрыхтоўку спецыялісты па дызайну і камп’ю- 
тэрнай вёрстцы газет і часопісаў; творчыя работнікі шматтыражных газет, загад- 
чыкі аддзелаў і карэспандэнты рэспубліканскіх газет і часопісаў, якія асвятляюць
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пытанні эканамічнага і сацыяльна-культурнага жыцця; літаратурныя рэдактары 
кніжных выдавецтваў і работнікі рэдакцыйна-выдавецкага комплексу; супрацоў- 
нікі раённага радыёвяшчання. 3 2004 г. па ўзаемнай ініцыятыве Белтэле- 
радыёкампаніі і факультэта журналістыкі ўзнаўляецца традыцыя курсаў павы- 
шэння кваліфікацыі для супрацоўнікаў кампаніі. Развіццё і ўдасканаленне тэн- 
дэнцыі да знітаванасці факультэта з вытворчай сферай масмедыйнай галіны 
працягваецца.

Адначасова калектыў журфака стаў першапраходцам ва універсітэце па ўка- 
раненню новых актыўных методык выкладання вучэбных дысцыплін і паступо- 
вага пераходу на ўзроўневую падрыхтоўку спецыялістаў. Паспяхова ўведзена 
рэйтынгавая сістэма ацэнкі ведаў студэнтаў. Мэтавае прызначэнне яе заклю- 
чаецца ў выпрацоўцы актыўных метадаў і відаў выкладання, якія садзейнічалі б 
эфектыўнай кантралюемай самастойнай працы студэнта. Лекцыі агляднага, 
праблемнага тылу, групавыя кансультацыі пасля вывучэння пэўных раздзелаў, 
камплекты прамежкавых і выніковых тэстаў сталі звычайнай справай для кож
нага выкладчыка.

Калектыў факультэта журналістыкі выкарыстоўвае сусветныя дасягненні ў 
тэхналогіях навучання, у мадэрнізацыі адукацыйных праграм, у камп’ютэрных і 
інфармацыйных тэхналогіях і, абапіраючыся на вопыт старэйшага пакалення 
выкладчыкаў, актыўна далучае да педагагічнай дзейнасці журналістаў-практы- 
каў, моладзь.

Калі ў 1996 г. на журфаку працавалі амаль 40 выкпадчыкаў, дык сёння вы- 
кладчыцкі склад факультэта налічвае больш за 122 чалавекі. Кваліфікацыйны 
ўзровень супрацоўнікаў падвоіўся: у 1998 г. у нас працавалі пяць дактароў навук 
і 23 кандыдаты. Сёння ў калектыве налічваецца дзесяць дактароў і 49 канды- 
датаў навук. Тры прафесары носяць ганаровае званне: М.Я. Цікоцкі -  «Заслужа- 
ны дзеяч адукацыі», Е.Л. Бондарава -  «Заслужаны дзеяч навукі», Б.В. Страль- 
цоў -  «Заслужаны дзеяч культуры». Званні «Выдатнік друку Беларусі» маюць 
дзевяць чалавек, «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь» -  восем. Сярод іх 
нашы старэйшыя высокакваліфікаваныя выкладчыкі дацэнты С.В. Говін, 
М.П. Карповіч, А.А. Рудэнка, якія маюць званні «Выдатнік адукацыі Рэспублікі 
Беларусь» і «Выдатнік друку Беларусі». Дацэнт Н.А. Сніцарава -  лаўрэат прэміі 
Саюза журналістаў.

Журфакаўская мара пра сплаў тэорыі і практыкі ў вучэбным працэсе ўва- 
сабляецца: пяць гадоў запар выкладаюць на факультэце поруч з вядомымі ву- 
чонымі прафесарамі Б.В. Стральцовым, М.Я. Цікоцкім, Е.Л. Бондаравай, LI. Ca- 
чанкам, А.Г. Слукой супрацоўнікі газет: «Звязда» -  У.Б. Наркевіч, Т.У. Падаляк, 
Л.І. Рыжанкова; «Рэспубліка» -  С.В. Дубовік, М.І. Дубовік, А.К. Акулік, А.У. Пат- 
рэбін, М.А. Валькоўскі; «Мінская праўда» -  М.І. Шлома; «7 дней» -  А.М. Елавік; 
«Переходный возраст» -  Г.Б. Пшонік; «Чырвоная змена» -  Н.У. Карпенка; «АиФ 
в Беларуси» -  У.М. Сакалоў; «Вечерний Минск» -  Б.Л. Залескі, С.В. Сверкуноў; 
супрацоўнікі часопісаў: «На экранах» -  Л.I. Перагудава, «Мастацтва» -  Г.Б. Баг- 
данава; СТБ -  В.А. Радуцкі; “БДТРК” -  В.П. Субат. Тры дзесяткі журналістаў- 
практыкаў далучыліся да навучальнага працэсу на журфаку.

Дзейсным сродкам умацавання рэдакцыйнага і журфакаўскага супрацоў- 
ніцтва стала стварэнне спецыялізаваных філіялаў кафедраў -  творчых лабара- 
торый журналісцкага майстэрства: у рэдакцыях газет «Рэспубліка» (кафедра пе- 
рыядычнага друку), «Звязда» (сацыялогіі журналістыкі), «Голас Радзімы» 
(замежнай журналістыкі і літаратуры); у ATH (радыёвяшчання і тэлебачання); у 
Нацыянальным прэс-цэнтры (тэхналогій камунікацыі). Зараз многія студэнты 
побач з вядомымі майстрамі газетнага і эфірнага слова працуюць у штаце 
рэдакцый, паступова набываючы прафесійны вопыт.

Стваральны падыход калектыву журфака да падрыхтоўкі прафесійных 
спецыялістаў пацвердзілі вынікі шасці атэстацыйных тураў за апошнія два з 
паловай гады, праведзеных аўтарытэтнымі камісіямі па кантролю за якасцю 
адукацыі, а таксама яскравыя факты арганізацыі «з нуля» на аснове менавіта 
студэнцкіх калектываў, радыё «Мінск», газеты «Минский курьер», тэлекампаніі 
«ОНТ» і «СТВ» і інш.
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Сітуацыя на медыярынку імкліва змяняецца, як і сутнасныя і статусныя 
парадыгмы функцыянавання СМІ. Галоўныя рэдактары некаторых выданняў жа- 
даюць атрымаць у штат адразу «стопрацэнтна завершаных» журналістаў, забы- 
ваючыся пра свае першыя крокі ў журналістыцы і абавязковы рэдакцыйны кпо- 
пат пра «бацькоўскую» даводку спецыяліста. Бязлітасная барацьба за чытача, 
слухача, гледача, як і за рэдакцыйны ганарар, часта нівеліруе адносіны паміж 
«класікамі» і пачаткоўцамі, падпарадкоўвае грамадскае, дзяржаўнае асабістаму. 
Не на карысць справе. Мэтазгодна ўзнавіць і стымуляваць рэдактарскі клопат 
пра будучае рэдакцыйнае папаўненне.

Трансфармацыя зместу і падыходаў да навучання журналістаў, работнікаў 
іншых прафесій інфармацыйнай галіны запатрабавала і пэўных структурных 
змен. Факультэт штогод у апошні час адкрывае новыя спецыяльнасці. Таленаві- 
тая і творчая моладзь Беларусі сёння мае магчымасць выбіраць спецыяльнас- 
ці: «журналістыка», «міжнародная журналістыка», «інфармацыя і камунікацыя», 
«літаратурная работа». Класічная спецыяльнасць «журналістыка» сёння рэалізу- 
ецца па двух накірунках: «аўдыёвізуальная журналістыка» і «друкаваныя СМІ».

Мадэрнізацыя навучальнага і навукова-даследчыцкага працэсу на факуль- 
тэце, абумоўленая новымі перспектывамі развіцця журналістыкі, вымагала па- 
велічэнне з пяці да дзевяці колькасці кафедраў як цэнтраў навуковай, вучэбнай, 
метадычнай і выхаваўчай работы. У 1998 г. створаны кафедры перыядычнага 
друку, сацыялогіі журналістыкі, літаратурна-мастацкай крытыкі, у 1999 г. -  ка
федра тэхналогій камунікацыі, у 2000 г. -  англійскай мовы і моўнай камунікацыі.

Адчуваючы неабходнасць паляпшэння тэхналагічнай і тэхнічнай узброенасці 
сучаснага журналіста, факультэт стварыў Вучэбны цэнтр камунікацыйных тэхна- 
логій, у склад якога ўваходзяць лабараторыі: фотажурналістыкі, вучэбна-выда- 
вецкая, інфарматыкі і мультымедыя, аўдыёвізуальная.

Абавязкі Цэнтра -  не толькі забеспячэнне вучэбнага працэсу, але і тэхнічная 
падтрымка канферэнцый, выстаў, семінараў і іншых мерапрыемстваў факуль- 
тэта і універсітэта. Відэа- і фотаматэрыялы, назапашаныя супрацоўнікамі лаба- 
раторый аўдыёвізуальных тэхналогій і фотажурналістыкі, выкарыстоўваюцца ва 
ўсім універсітэце. Вучэбна-выдавецкая лабараторыя толькі за апошнія гады 
падрыхтавала да выдання каля 60 манаграфій, вучэбных дапаможнікаў, кан- 
спектаў лекцый. Калі раней вучоны, выкпадчык заставаўся сам-насам са сваім 
рукапісам, дык цяпер факультэт узяў ягоны клопат і на свае плечы. Цэнтр 
паступова становіцца важным суб’ектам факультэцкай дзейнасці са сваімі 
спецыфічнымі функцыямі.

Навукова-даследчыцкі вектар дзейнасці факультэта журналістыкі скіраваны 
як на ўдасканаленне навучальнага працэсу, так і на канцэптуальнае асэн- 
саванне аптымальных шляхоў развіцця нацыянальнай інфармацыйнай прас- 
торы Беларусі. Калектыў адмовіўся ад вывучэння дробных тэм і ўзяў накірунак 
на міжкафедральныя даследаванні. Вынікі дзейнасці сумеснага творчага калек- 
тыву кафедры сацыялогіі журналістыкі і Цэнтра сацыяльна-палітычных дасле- 
даванняў БДУ пакладзены ў аснову дырэктыўных дакументаў Міністэрства ін- 
фармацыі па развіццю сістэмы CMI Беларусі. Факультэт увайшоў у якасці асноў- 
нага распрацоўшчыка ў дзяржаўную пяцігадовую праграму «Распрацоўка наву- 
ковых асноў ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці». Міжкафедральная праграма 
«Узаемадзеянне дзяржаўных і недзяржаўных СМІ» заняла першае месца на 
конкурсе дзяржаўных праектаў фундаментальных даследаванняў БДУ. Тэма 
«Даследаванне беларускай мовы на мяжы тысячагоддзяў» уключана ў дзяржаў- 
ную праграму фундаментальных даследаванняў у сістэме гуманітарных навук 
на 2001-2005 гг.

За апошнія пяць гадоў надрукавана 68 вучэбных дапаможнікаў, 22 мана- 
графіі, дзевяць навуковых зборнікаў, 1118 навуковых артыкулаў і тэзісаў дак- 
ладаў. Толькі ў 2003 г. выйшлі ў свет 332 навуковыя публікацыі агульным 
аб’ёмам 385 друкаваных аркушаў.

Дамінуючая роля ў вызначэнні прыярытэтаў навуковага пошуку на факуль- 
тэце адведзена навукова-даследчыцкай лабараторыі (НДЛ) CMI пад кіраўніцт- 
вам прафесара Б.В. Стральцова. На стыку стагоддзяў калектыў НДЛ дасле-
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даваў тэарэтычныя і прыкладныя праблемы дзейнасці CMI ў сучасных умовах і 
прынцыпы фарміравання інфармацыйнай прасторы нацыянальнага тылу.

Дынамізм навуковай сферы факультэта характарызуецца не толькі аб’ёмам і 
якасцю навуковых прац, але і тэмпам кваліфікацыйнага сталення. За пяць апош- 
ніх гадоў абаронена 24 дысертацыі, што складае пятую частку ўсіх кваліфіка- 
цыйных прац, абароненых за 60 гадоў існавання факультэта. Гэта дазволіла 
ўпершыню ў гісторыі журфака ў 2000 г. стварыць Савет па абароне доктарскіх 
дысертацый, што, у сваю чаргу, прастымулявала паспяховую абарону чатырох 
доктарскіх дысертацый -  вельмі жаданых пасля 15-гадовага перапынку.

За апошнія пяць гадоў адбыліся 23 навуковыя і навукова-практычныя канфе- 
рэнцыі выкладчыкаў, студэнтаў, аспірантаў і саіскальнікаў. Закладзена добрая 
традыцыя -  правядзенне Міжнародных навукова-практычных канферэнцый: 
шостая з іх -  Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Журналістыка -  
2004». Такім чынам, створаны ўмовы для штогадовага абагульнення міжнарод- 
нага і нацыянальнага вопыту журналісцкай тэорыі і практыкі. Гэта дазваляе 
аб’ектыўна асэнсоўваць сацыяльна-культурны статус сучаснай журналістыкі і 
перспектывы яе развіцця.

Міжнародныя навуковыя і педагагічныя сувязі факультэта пашыраюцца і па 
іншых накірунках. За апошнія гады звыш 40 выкладчыкаў удзельнічалі ў між- 
народных сімпозіумах і семінарах, праходзілі стажыроўкі ў Вялікабрытаніі, Гер
манн, Францыі, Швецыі, Іспаніі, Галандыі, Італіі.

Творчая дзейнасць калектыву, спадзяёмся, стане больш плённай, калі зме- 
няцца матэрыяльна-тэхнічныя і прасторавыя ўмовы журфакаўскага існавання. 
Неабходна адзначыць, што самай балючай праблемай ужо якое дзесяцігоддзе 
застаецца набыццё памяшкання для правядзення заняткаў. Так атрымалася, 
што журфак ніколі не меў свайго даху, і зараз на кожнага студэнта прыпадае 
палова квадратнага метра вучэбнай плошчы... Будынак журфака ўзводзіцца на 
вуліцы Кальварыйскай, 9. Члены Вучонага савета рабілі ўласнаручна эскізы аў- 
дыторый, творчых майстэрань, тэлерадыёстудый, газетных і здымачных павільё- 
наў, кафедраў, чытальных залаў... Корпус павінен адпавядаць усім сённяшнім і 
заўтрашнім патрабаванням журналісцкай адукацыі ў краіне. Праўда, работы 
ідуць марудна, не такімі хуткімі тэмпамі, як попыт на спецыялістаў для CMI.

3 дасягненнямі, здабыткамі і праблемамі калектыў святкуе сваё 60-годдзе, 
сцвярджаючы не намі сфармуляваны выраз: журфак -  асноўны творчы патэн- 
цыял інфармацыйнай прасторы Беларусь
Паступіў у рэдакцыю 23.09,2004.

Васіль Пятровіч Вараб’ёў -  кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дэкан факультэта 
журналістыкі, загадчык кафедры сацыялогіі журналістыкі.

Т.Ул. ПАДАЛЯК

МАРАЛЬНЫЯ АРЫЕНЦІРЫ ГРАМАДСТВА I АКСІЯЛАГІЧНЫЯ 
ПРЫЯРЫТЭТЫ СРОДКАЎ МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ

Рассматриваются социально-моральные 
ценности белорусского общества на рубеже 
XX и XXI столетий и роль средств массовой 
информации в формировании аксиологиче
ских ориентиров общества. По мнению ав
тора, в условиях кардинального пересмотра 
ценностных ориентаций журналистика мо
жет быть не только моральным камертоном 
общества, действенным фактором социаль
ной консолидации, но и катализатором как 
позитивных, так и негативных явлений.

This issue looks into a matter of social and 
moral values of modern Belarusian society at 
the turn of the century, analyses the role of 
Mass Media in shaping moral values of our so
ciety. The author thinks that in modern condi
tions of moral reorientation, journalism can not 
be only a so called «tuning fork» of morality 
and the main factor of social integration, but 
can also help to accelerate positive and nega
tive phenomena.

У Беларусі функцыяніруе шырока разгалінаваная сістэма сродкаў масавай 
інфармацыі, журналістыка стала «ўсюдыіснай», усёахопнай, яна пранікае ў палі- 
тычныя, дзяржаўныя, эканамічныя структуры, у культуру, навуку, мараль. Вы-
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