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УВОДЗІНЫ 

Аксіялогія сучаснай беларускай журналістыкі – інавацыйная навуковая 

галіна гуманітарыстыкі, даследаванне якой абумоўлена супярэчлівай плынню 

працэсаў фарміравання інфармацыйна-каштоўнаснай прасторы сучаснага 

дыгітальна-дэідэалагізаванага грамадства, этычныя вектары і светапоглядныя 

арыенціры ў якім пад уплывам сродкаў масавай інфармацыі (СМІ) накіроўваюць 

медыяаўдыторыю і соцыум у цэлым у новае рэчышча гуманітарных ідэалаў. 

Найбольш яскрава гэта праяўляецца ў медыярэпрэзентацыі ключавых падзей 

гісторыі і эпахальных выклікаў сучаснасці, перманентна-зменлівых 

контрадыкторных адносін да іх шырокіх колаў грамадства. Канцэптуалізацыя 

аксіялагічнай парадыгмы сучаснай беларускай журналістыкі ў якасці дзейснага і 

эфектыўнага сацыякультурнага феномена ажыццяўляецца на падставе 

структурна-функцыянальнага метаду даследавання грамадска-палітычнага 

перыядычнага друку Рэспублікі Беларусь праз прызму вывучэння прынцыпаў, 

метадаў і механізмаў прафесійнай медыйнай творчасці. 

Актуальнасць дысертацыйнага даследавання абумоўлена: 1) адсутнасцю 

сістэмнай распрацоўкі ў навукова-тэарэтычнай літаратуры аксіялагічнага 

вектара беларускай журналістыкі, нявыяўленасцю спецыфікі фарміравання і 

трансфармацыі каштоўнасцей сродкамі масавай інфармацыі; 2) неабходнасцю 

тэарэтыка-метадалагічнага асэнсавання і развіцця базісных нацыянальна-

культурных каштоўнасцей у медыйнай практыцы; 3) дынамiчнымi зменамi ў 

грамадска-палiтычным, сацыяльна-эканамiчным, духоўным жыццi краiны, якiя 

абвастраюць праблемы светапоглядных і ідэалагічных арыенціраў асобы і 

грамадства; 4) кардынальнай трансфармацыяй і пашырэннем інфармацыйнай 

прасторы Рэспублiкi Беларусь, напружанай эканамiчнай, ідэалагічнай i 

прафесiйнай канкурэнцыяй у галіне сродкаў масавай інфармацыі; 5) з’яўленнем 

прынцыпова новых камунікатыўных стратэгій і дыгітальных напрамкаў 

медыядзейнасці, якія маюць не толькі канструктыўны, але і 

дэструктыўны характар. 

Каштоўнасці – базісны каркас сацыяльнасці – праграмуюць траекторыю 

развіцця культуры і выступаюць у якасці стратэгічнага балансу цэласнасці і 

ўстойлівасці грамадства. Каштоўнасці з’яўляюцца прадметам вывучэння 

аксіялогіі (стар.-грэч. άξία – каштоўнасць) – інавацыйнай сістэмы ведаў, якая 

актыўна распрацоўваецца, тэарэтычна абгрунтоўваецца ў розных сферах навукі. 

Увага да аксіялагічнай праблематыкі прыкметна ўзрасла ў канцы ХХ ст.: ва 

ўмовах вырашэння пытанняў цывілізацыйнага выбару больш востра адчуваецца 

транзітыўнасць эпохі. Каталізуюць сітуацыю экалагічныя і тэхнагенныя 

катастрофы, маштабныя геапалітычныя пераўтварэнні і дэфармацыі: лакальныя 

войны, этнічныя канфлікты, тэрарызм, сацыяльныя выбухі, ідэалагічнае і 

інфармацыйнае супрацьстаянне. Узнікае аб’ектыўная неабходнасць выпрацоўкі 
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найбольш аптымальных, тэхналагічна эфектыўных стратэгій развіцця і 

мадэрнізацыі айчыннай медыясферы, скарэляваных з нацыянальна-культурнымі 

традыцыямі. На парадак дня ставіцца не толькі метадалагічнае, прадметнае, 

гістарычнае, але і аксіялагічнае вымярэнне самых розных сфер і відаў дзейнасці, 

у тым ліку медыйнай.  

На працягу ўсѐй гісторыі навуковых даследаванняў журналістыка 

вывучалася разнавектарна: з пункту гледжання тэорыі і метадалогіі, тэхналогій 

творчасці, гісторыі, жанравай сістэмы, лінгвістыкі і г. д. Сучасныя масмедыя 

становяцца адмысловай пляцоўкай выяўлення і эксплікацыі каштоўнасцей, што 

абумовіла акцэнтацыю і аб’ектывацыю аксіялагічнага ракурсу навуковых 

вышукаў. На постсавецкай прасторы даследаванні аксіялагічнага вымярэння 

журналістыкі толькі пачынаюць разгортвацца на сістэмным узроўні. 

У дысертацыйнай працы ўпершыню комплексна даследуецца феномен аксіялогіі 

беларускай журналістыкі на эмпірычным матэрыяле вядучых грамадска-

палітычных друкаваных сродкаў масавай інфармацыі Рэспублікі Беларусь канца 

ХХ – пачатку ХХІ ст. Аксіялагічны базіс журналістыкі разглядаецца ў некалькіх 

праекцыях: 

– статус журналістыкі як сацыякультурнага феномена;  

– дамінантныя каштоўнасці грамадства і іх эвалюцыя ў медыясферы;  

– спецыфіка рэтрансляцыі каштоўнаснага дыскурсу ў журналісцкіх творах;  

– сістэма каштоўнасцей як інструментальны імператыў творчай дзейнасці 

журналіста і інш.  

У кантэксце аксіялогіі журналістыкі як інавацыйнай даследчай парадыгмы, 

міждысцыплінарнага ракурсу вывучэння сродкаў масавай інфармацыі 

аналізуюцца камунікатыўныя стратэгіі беларускай медыясферы і 

тэндэнцыі яе развіцця. 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Сувязь работы з буйнымі навуковымі праграмамі і тэмамі. Дысертацыя 

выканана на кафедры тэорыі і метадалогіі журналістыкі факультэта 

журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў межах наступных 

навукова-даследчых тэм: «Сродкі масавай інфармацыі ў сучасным свеце: 

тэхналогіі журналісцкай творчасці» (2008–2012 гг., нумар дзяржаўнай 

рэгістрацыі 20081244), «Беларуская журналістыка ў кантэксце сусветных 

тэндэнцый развіцця медыясферы» (2013–2017 гг., нумар дзяржаўнай рэгістрацыі 

20130791), «Медыясістэма Республікі Беларусь ва ўмовах медыятызацыі і 

дыгіталізацыі сучаснага грамадства» (2018–2022 гг., нумар дзяржаўнай 

рэгістрацыі 20180334). Тэма дысертацыі адпавядае прыярытэтным напрамкам 

навуковых даследаванняў Рэспублікі Беларусь на 2016–2020 гг., зацверджаным 

Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь № 190 ад 12.03.2015 (п. 11 
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«Грамадства і эканоміка», п. 12 «Міждысцыплінарныя даследаванні», п. 13 

«Бяспека чалавека, грамадства і дзяржавы»).  

Мэта і задачы даследавання. Мэтай работы з’яўляецца распрацоўка 

тэарэтыка-метадалагічных і канцэптуальных асноў аксіялогіі беларускай 

журналістыкі, фарміраванне якой ажыццяўлялася ў кантэксце атрымання 

Рэспублікай Беларусь суверэнітэту, станаўлення базісных прынцыпаў 

дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі ў сацыякультурных умовах канца             

ХХ – пачатку ХХІ ст., у працэсе ўзрастаючай адказнасці прэсы за развіццѐ 

прыярытэтных сацыяльных каштоўнасцей, светапоглядных уяўленняў і 

маральна-этычных імператываў медыяаўдыторыі, нацыянальна-дзяржаўных 

інтарэсаў грамадства. 

У адпаведнасці з акрэсленай мэтай вырашаліся наступныя задачы: 

– вызначыць сутнасць і зместавае напаўненне асноўных паняццяў сучаснай 

аксіялогіі, удакладніць дэфінітыўны апарат аксіялогіі журналістыкі; 

– устанавіць дынаміку змен нацыянальнага медыяландшафту, 

сістэматызаваць працэсы трансфармацыі каштоўнасцей інфармацыйнай сферы 

Рэспублікі Беларусь канца ХХ – пачатку ХХІ ст.; 

– ажыццявіць канцэптуалізацыю аксіялагічнай парадыгмы беларускай 

журналістыкі на падставе сістэмнага вывучэння прынцыпаў, метадаў і 

механізмаў вытворчасці інфармацыйнай прадукцыі; 

– абгрунтаваць медыйную актуалізацыю дакументалізму ў кантэксце 

аксіялагічных выклікаў сучаснасці;  

– раскрыць мэты, метады, тэхналогіі фальсіфікацый гісторыі і значэння 

Другой сусветнай вайны ў ракурсе яе каштоўнаснай інтэрпрэтацыі; 

– выявіць аксіялагічны патэнцыял новых форм масавай работы рэдакцый 

СМІ па актывацыі саўдзелу медыяаўдыторыі ў асэнсаванні сацыяльнай 

практыкі;  

– даследаваць феномен медыяэкаэтыкі ў працэсе адлюстравання ў СМІ 

наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС; 

– прааналізаваць сістэму прафесійна-маральнай рэгуляцыі і самарэгуляцыі 

журналісцкай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь, вызначыць метадалагічныя 

аспекты медыяэтыкі ў рэчышчы каштоўнасна-светапоглядных установак 

супрацоўнікаў СМІ; 

– абгрунтаваць практыка-арыентаваную парадыгму медыяпедагогікі з 

улікам выкарыстання сучасных адукацыйных тэхналогiй, эфектыўных 

эўрыстычных сродкаў, прыѐмаў і метадаў падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі 

высокакваліфікаваных журналісцкіх кадраў. 

Аб’ектам дысертацыйнага даследавання з’яўляецца медыякантэнт 

грамадска-палітычных друкаваных сродкаў масавай інфармацыі Рэспублікі 

Беларусь канца ХХ – пачатку ХХІ ст., перыяду кардынальных трансфармацый 
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у палiтычнай, эканамiчнай, сацыяльна-культурнай, духоўна-маральнай, 

медыйнай сферах. Прадмет даследавання – аксіялагічны статус сучаснай 

беларускай журналістыкі: сістэма каштоўнасцей, якая трансліруецца прэсай, і 

каштоўнасцей журналістыкі як сферы прафесійнай дзейнасці і формы 

медыйнай творчасці. 

Навуковая навізна атрыманых вынiкаў. Упершыню на падставе 

комплекснага даследавання грамадска-палітычнага перыядычнага друку 

Рэспублікі Беларусь канца ХХ – пачатку ХХІ ст. ажыццяўляецца 

канцэптуалізацыя аксіялагічнай парадыгмы сучаснай беларускай журналістыкі 

як найважнейшага сацыякультурнага інстытута эпохі дыгіталізацыі, сферы 

прафесійнай дзейнасці і формы медыйнай творчасці на базе сістэмнага 

вывучэння прынцыпаў, метадаў, механізмаў вытворчасці і распаўсюджвання 

інфармацыйнай прадукцыі.  

Палажэнні, якія выносяцца на абарону: 

1. Аксіялогія журналістыкі – фундаментальны раздзел інавацыйных 

тэарэтычных і сацыяльна-прыкладных ведаў аб прыродзе, структуры, функцыях 

медыясферы. Будучы іманентна ўключанай у сістэму грамадскіх каштоўнасцей, 

журналістыка з’яўляецца інструментам уплыву на развіццѐ цэласнай сістэмы 

каштоўнасцей, маральна-этычных арыентацый, нацыянальна-дзяржаўных 

інтарэсаў. У якасці падмурка журналістыка выкарыстоўвае ўсталяваны 

каштоўнасны каркас, прадуцыруе новыя каштоўнасці і ўносіць у іх карэктывы, 

вылучае ідэі, здольныя ўплываць на дынаміку і каталізаваць зрухі ў масавай і 

індывідуальнай свядомасці, фарміруючы культурную матрыцу цывілізацыйнага 

развіцця розных маштабаў і ўзроўняў. Аналіз аксіялагічнага вектара актуальнай 

тэматыкі беларускіх сродкаў масавай інфармацыі дазваляе абазначыць сутнаснае 

трыадзінства журналістыкі як: а) носьбіта грамадскіх ідэалаў, б) формы 

інфармацыйна-каштоўнаснай рэтрансляцыі, в) механізму прадуцыравання 

сацыяльных каштоўнасцей. Праблематыка аксіялогіі набывае павышаную 

метадалагічную, ідэалагічную і светапоглядную значнасць, становіцца асабліва 

запатрабаванай у ХХІ ст., паколькі дывергенцыя сацыяльных ідэалаў 

выяўляецца непасрэдна ў сферы каштоўнасцей і сэнсаў, фундаментальнага 

экзістэнцыяльнага выбару.  

2. Аксіялогія беларускай журналістыкі з’яўляецца перспектыўным 

напрамкам сістэмы сучасных гуманітарных ведаў, недастаткова абгрунтаваным з 

пункту гледжання канцэптуальнага адзінства і катэгарыяльнага ўвасаблення. 

Ажыццяўляючы функцыю рэтрансляцыі каштоўнаснага дыскурсу, журналістыка 

выступае ў якасці механізму пераводу разнастайных інфармацыйных патокаў у 

адмысловую форму, якая непасрэдна спажываецца рознымі мэтавымі 

аўдыторыямі СМІ. Каштоўнасць выступае, па-першае, як універсальны 

культурны ідэнтыфікатар, кампанент сацыякультурнай прасторы; па-другое, як 
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элемент індывідуальнай свядомасці канкрэтнага журналіста ў прафесійным і 

экзістэнцыяльным вымярэнні; па-трэцяе, каштоўнасць функцыянуе як атціцюд 

(каштоўнасная арыентацыя), што рэгулюе, мэтанакіроўвае, сэнсавызначае 

прафесійную дзейнасць журналіста. Аксіялогія журналістыкі ў прадстаўленым 

даследаванні разглядаецца як узаемадзеянне і ўзаемаўплыў агульна-грамадскіх і 

канкрэтна-прафесійных каштоўнасцей.  

3. У міжнароднай практыцы існуюць розныя падыходы да вызначэння 

сутнаснай прыроды журналістыкі, звязаныя з цывілізацыйнымі асаблівасцямі, 

тыпамі грамадства, менталітэтам насельніцтва і г. д. Згодна з айчыннай 

традыцыяй, журналістыка разглядаецца як творчая дзейнасць, накіраваная не 

толькі на інфармацыйныя, але і на выхаваўча-асветніцкія задачы, місію 

грамадскага служэння. Выконваючы інфармацыйную функцыю, прэса 

з’яўляецца не толькі люстэркам грамадскага жыцця, але і каталізатарам яго 

развіцця; каналам выражэння грамадскай думкі і сродкам яе фарміравання. 

У рэчышчы фундаментальнай праблемы адэкватнасці адлюстравання 

сацыяльнай практыкі ў перыяд проціборства каштоўнасных альтэрнатыў 

грамадскай свядомасці актуалізуецца пытанне публіцыстыкі як грунтоўнага і 

шматпланавага даследавання рэчаіснасці, выяўлення прычынна-выніковых 

сувязей пазітыўных і негатыўных з’яў і тэндэнцый. Публіцыстыка з’яўляецца 

адным з аксіялагічных індыкатараў журналістыкі.  

4. Мадыфікацыя сістэмы сродкаў масавай інфармацыі Рэспублікі Беларусь 

з’яўляецца адлюстраваннем эвалюцыі каштоўнаснай сістэмы соцыуму. На мяжы 

ХХ–ХХІ стст. істотна змяняецца ландшафт нацыянальнай медыяпрасторы: 

мадэрнізуюцца традыцыйныя СМІ, ствараюцца новыя інфармацыйныя рэсурсы. 

У 2010-я гг. актывізуюцца працэсы аптымізацыі медыйнай сферы, рэфармавання 

дзяржаўных друкаваных сродкаў масавай інфармацыі. Значныя пераўтварэнні 

адбываюцца як на «вертыкальным», так і на «гарызантальным» узроўнях. 

Створаны буйныя медыяструктуры «Выдавецкі дом “Звязда”» і «Выдавецкі дом 

“Беларусь сегодня”» на базе вядучых грамадска-палітычных рэспубліканскіх 

газет «Звязда» і «Советская Белоруссия». Зроблены канкрэтныя крокі ў 

напрамку аптымізацыі рэгіянальных СМІ з мэтай пашырэння маркетынгавых 

магчымасцей, паляпшэння фінансава-эканамічнага і творчага патэнцыялу 

рэдакцый. Паколькі працэсы трансфармацыі сістэмы сродкаў масавай 

інфармацыі Рэспублікі Беларусь задаюць прынцыпова новую канфігурацыю 

нацыянальнай медыйнай прасторы, яны патрабуюць усебаковага сістэмнага 

аналізу, адным з найважнейшых кампанентаў якога з’яўляецца выяўленне 

аксіялагічнага патэнцыялу і каштоўнасных магчымасцей новых медыяструктур. 

5. Аксіялагічны ўзровень публiцыстыкi з максiмальнай дакладнасцю 

выяўляецца ў працэсе адлюстравання эпахальных падзей, калі паўстае праблема 

«выкліку і адказу» (А. Тойнбі). У гэтых умовах пытанне вызначэння 
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каштоўнасных прыярытэтаў медыя не проста абвастраецца, а становіцца 

індыкатарам і барометрам аксіялагічнага вектара цывілізацыйнай дынамікі. Для 

Беларусі стратэгічным аксіялагічным выклікам стала Вялікая Айчынная вайна – 

ключавы тэатр дзеянняў Другой сусветнай вайны, – якая аб’ектывіравала тэму 

агульнанацыянальнага экзістэнцыяльнага выбару: пад пагрозай было існаванне 

нацыі, беларускага соцыуму як суб’екта гістарычнага развіцця. У канцы ХХ ст. 

акрэслілася яшчэ адна сітуацыя прынцыповага аксіялагічнага выкліку, звязаная з 

фальсіфікацыямі вайны. З’явілася новая медыякан’юнктура, накiраваная не 

толькi на пошук праўды, але і на спробы пералiцаваць мінулае: пад выглядам 

вызвалення ад міфаў адбываецца мэтанакіраванае руйнаванне гістарычнай 

памяці. Актывізаваліся перапісчыкі гісторыі, якія ўзрошчваюць «альтэрнатыўны 

погляд», навязваюць тэндэнцыйныя «аўтарскія» версіі, інтэрпрэтацыі і 

фальсіфікацыі фактаў і падзей з мэтай перагледзець вынікі Другой сусветнай 

вайны, перамясціць гістарычныя акцэнты і змяніць маральныя ацэнкі. 

Сфармуляваныя ў розных светапоглядных парадыгмах гістарыяграфічныя 

навацыі сталі прадметам рэальнай інфармацыйнай барацьбы. Прасочваюцца 

тэндэнцыі рэабілітацыі нацызму, гераізацыі калабарацыяністаў. За спасылкамі 

на «паліткарэктнасць» выяўляецца імкненне зарэтушаваць праўду факта. 

Узрастае роля медыядакументалізму ў ходзе публіцыстычнай распрацоўкі 

фактаў і падзей, якія з’яўляюцца прадметам гістарычных дыскусій, медыйных 

абмеркаванняў, палітычных дыспутаў і маюць як гістарычную, так і сучасную 

значнасць. 

6. Без праўдзівай трансляцыi гiстарычнага вопыту народ губляе 

аксіялагічныя арыенцiры, страчвае сацыяльную памяць, якая з’яўляецца 

фундаментам маральнасці грамадства. Патрыятызм стаў унікальным духоўным 

рэсурсам і гарантам Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне: без магутнай 

кансалідацыі ўсяго народа пераадолець нямецка-фашысцкіх захопнікаў было б 

немагчыма. Патрыятызм з’яўляецца выключным маральна-псіхалагічным 

патэнцыялам і каталізатарам згуртавання нацыі не толькі ў час ваенных 

выпрабаванняў. У рэаліях ХХІ ст. ѐн закліканы выканаць функцыю ключавога 

аксіялагічнага складніка ідэалогіі беларускай дзяржавы, паколькі забяспечвае 

захаванне жыццядзейнасці, цывілізацыйнай матрыцы соцыуму, устойлівага 

развіцця суверэннай краіны. Рэспубліка Беларусь знаходзіцца «на мяжы», у 

прасторы паміж Захадам і Усходам. У сучаснай геапалітычнай абстаноўцы ѐй 

даводзіцца вырашаць пытанні, звязаныя з забеспячэннем суверэнітэту, 

зацвярджэннем нацыянальна-дзяржаўных інтарэсаў, захаваннем адметнага 

нацыянальна-культурнага аблічча. Сацыяльная адказнасць сродкаў масавай 

інфармацыі ва ўмовах цывілізацыйнага развіцця Рэспублікі Беларусь 

яшчэ больш узрастае.  
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7. У гісторыі беларускага народа, ва ўмовах мірнага часу, была яшчэ адна 

глабальная сітуацыя «выкліку і адказу», сувымяральная з ваеннай, – аварыя на 

Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі (ЧАЭС), якая адбылася 26 красавіка 

1986 г. у Кіеўскай вобласці (Украінская ССР), у 16 км ад беларускай мяжы. 

Самая буйная ў ХХ ст. тэхнагенная катастрофа, калі лѐс нацыі зноў быў 

пастаўлены пад пытанне, актуалізавала аксіяматычную ісціну: жыццѐ – 

абсалютная каштоўнасць, «каштоўнасць каштоўнасцей». У складаных 

выпрабаваннях беларускі народ выявіў магутны патэнцыял пасіянарнасці, што 

не магло застацца без увагі самых розных формаўтварэнняў культуры, у тым 

ліку журналістыкі. Глабальныя адказы на выклікі часу пацвердзілі высокі 

светапоглядны статус беларускага народа, які ў экстрэмальных абставінах 

праявіў сваю ментальнасць найбольш рэпрэзентатыўна, здолеў захаваць сябе і 

свае каштоўнасці. Асэнсаванне постчарнобыльскай праблематыкі ў медыя 

садзейнічала фарміраванню ў Беларусі школы айчыннай экалагічнай 

журналістыкі высокага аксіялагічнага кшталту. Медыйная інтэрпрэтацыя 

сацыякультурных наступстваў аварыі на ЧАЭС з’яўляецца выявай 

каштоўнаснага выбару беларускім народам канструктыўна-стваральнай стратэгіі 

паводзін і дзейнасці ва ўмовах аксіялагічных выклікаў. Надзвычайная 

экалагічная сітуацыя абумовіла новае прачытанне многіх аксіяматычных 

паняццяў, аказала ўплыў на прыярытэты сучаснай тэорыі журналістыкі і 

медыялогіі, актуалізавала праблематыку медыяэкаэтыкі, якая ў ХХІ ст. 

абгрунтавана разглядаецца як адзін з перспектыўных інавацыйных трэндаў 

журналістыкі.  

8. Галоўная задача аксіялогіі журналістыкі – сістэмнае стварэнне «гісторыі 

сучаснасці». Забеспячэнне аксіялагічнасці і экалагічнасці інфармацыі ў кантэнце 

СМІ адбываецца праз прызму ўяўленняў, каштоўнасных арыентацый асобы 

журналiста. У сацыякультурных умовах XXI ст. роля маральна-этычных 

характарыстык супрацоўніка СМІ ўзрастае: журналістыка можа быць не толькі 

маральным камертонам грамадства, дзейсным фактарам сацыяльнай 

кансалідацыі і аб’яднання нацыі, але і каталізатарам негатыўных з’яў. 

Каштоўнасныя ўстаноўкі супрацоўніка СМІ сутнасна ўплываюць на якасныя 

паказчыкі медыядзейнасці, узровень адэкватнасці адлюстравання рэчаіснасці. 

Прафесiйны статус журналiста прадугледжвае пастаяннае вырашэнне антыномій 

маральнага выбару пад эгiдай скiраванасцi творчай дзейнасцi на 

агульначалавечыя каштоўнасцi i iдэалы, асэнсаванне сацыяльнай адказнасцi за 

створанае. Гэта найважнейшая ўмова захавання спадчыннай маральнай 

iдэнтычнасцi i грамадскай адэкватнасцi прэсы як аднаго з эфектыўных, 

уплывовых інстытутаў грамадства.  

9. Дынамічная сацыяльная практыка патрабуе выкарыстання новых метадаў 

навучання, комплекснага ўдасканалення ўсѐй сістэмы адукацыі, павышэння 
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якасці падрыхтоўкі творчай асобы як суб’екта медыйнай дзейнасці. 

Актуалізуецца вывучэнне праблем аксіялагічнай кампетэнцыі журналіста як на 

асобасным узроўні, так і ў межах агульнапрафесійнай парадыгмы. 

Медыяпедагогіка акцэнтавана грунтуецца на непарыўным злучэнні 

прафесіяналізму і маральнасці, што прадугледжвае распрацоўку і ўкараненне ў 

практыку медыяадукацыі інавацыйных эўрыстычных педагагічна-творчых і 

выхаваўча-метадычных тэхналогiй, інтэрактыўных методык і прыѐмаў 

навучання, якія спрыяюць фарміраванню крэатыўных, высокакваліфікаваных, 

кампетэнтных кадраў. Значная роля ў вырашэнні актуальнай задачы адводзіцца 

вучэбнай дысцыпліне «Прафесійная этыка журналіста» – фундаментальнаму 

кампаненту падрыхтоўкі журналістаў, які не зводзіцца да засваення рамяства, а 

фарміруе панарамнае мысленне творчай асобы, задае сістэму каштоўнасных 

прыярытэтаў і адэкватнай інтэрпрэтацыі складаных комплексных праблем 

развіцця сучаснага беларускага грамадства.  

Асабісты ўклад саіскальніка. Праца над дысертацыяй вялася на кафедры 

тэорыі і метадалогіі журналістыкі БДУ пры навуковым кансультаванні акадэміка 

НАН Беларусі, доктара філалагічных навук, прафесара У. В. Гніламѐдава. 

Даследаванне з’яўляецца вынiкам уласных навукова-тэарэтычных, доследна-

публіцыстычных, педагогіка-метадычных вышукаў саіскальніка за 

трыццацігадовы перыяд навукова-педагагiчнай і прафесiйнай журналiсцкай 

дзейнасцi. Пры аналізе працэсаў, якія адбываліся ў беларускай журналістыцы ў 

1991–2018 гг., дысертантам выкарыстаны ў тым ліку «ўключаныя» метады 

даследавання: праведзена больш за 40 эксклюзіўных апытанняў, 

кансультатыўных інтэрв’ю з аўтарытэтнымі спецыялістамі медыясферы, 

кіраўнікамі інфармацыйнай галіны краіны, вядучых беларускіх СМІ, дэканамі і 

выкладчыкамі факультэта журналістыкі БДУ. Тэарэтычныя вышукі дысертацыі 

атрымалі сацыяльна-практычнае ўвасабленне і апрабацыю ў шэрагу аўтарскіх 

публіцыстычна-доследных праектах, якія ажыццяўляліся на старонках газеты 

«Звязда» ў 1992–2012 гг.: «Нашчадкі вогненных вѐсак», «Гістарычная памяць: 

праблема інтэрпрэтацый і фальсіфікацый», «Класікі і сучаснікі ў інтэр’еры часу» 

і інш. Іх рэалізацыя знаходзіцца ў непасрэднай тэарэтыка-эмпірычнай сувязі з 

канцэпцыяй аксіялогіі журналістыкі: яны раскрываюць і пацвярджаюць 

асноўныя тэарэтычныя палажэнні дысертацыі і разам з тым вынікаюць з іх. 

Указаныя аўтарскія праекты атрымалі шырокі грамадскі рэзананс, высокую 

ацэнку дзяржаўных структур, што сведчыць аб рэальным сацыяльным эфекце 

вынікаў даследавання (згодна з пунктам 20 Палажэння аб прысуджэнні вучоных 

ступеней і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь), аб 

запатрабаванасці аксіялагічнай тэматыкі медыяаўдыторыяй, прафесійнай 

журналісцкай карпарацыяй, грамадствам у цэлым. За значныя вынікі ў творчай, 

культурна-асветніцкай, педагагічнай дзейнасці, якія атрымалі шырокае 
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грамадскае прызнанне, аўтар дысертацыі адзначана спецыяльнай прэміяй 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва ў намінацыі 

«Журналістыка». За значны ўклад у развіццѐ беларускай журналістыкі, 

рэалізацыю дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі дысертант узнагароджана 

Ганаровымі граматамі Нацыянальнага сходу (2002), Савета Міністраў Рэспублікі 

Беларусь (2007), Дыпломам «Прафесіяналізм і журналісцкае майстэрства» 

Міністэрстваў абароны і інфармацыі Рэспублікі Беларусь (2012), нагруднымі 

знакамі «Выдатнiк друку Беларусi» (2004), «Выдатнік адукацыі Беларусі» 

(2007); прэміямі «Залатое пяро» Беларускага саюза журналістаў (1997, 2002).  

Апрабацыя дысертацыі і інфармацыя аб выкарыстанні яе вынікаў. 

Даклады і паведамленні па тэме дысертацыі былі зроблены больш як на 

60 міжнародных і рэспубліканскіх навуковых форумах, у іх ліку: міжнародныя 

навукова-практычныя канферэнцыі «Журналістыка: стан, праблемы і 

перспектывы» (Мінск, 1999–2018), «Журналистика в 2009 году: трансформация 

систем СМИ в современном мире» (Масква, 4–5 лютага 2010 г.), «Журналистика 

в 2010 году: СМИ в публичной сфере» (Масква, 7–9 лютага 2011 г.), 

«Журналистика в 2012 году: социальная миссия и профессия» (Масква,                

9–11 лютага 2013 г.), «Журналистика в 2013 году: регионы в российском 

медиапространстве» (Масква, 5–7 лютага 2014 г.), «Журналистика в 2015 году: 

информационный потенциал общества и ресурсы медиасистемы» (Масква,         

5–6 лютага 2016 г.), «Журналистика в 2017 году: творчество, профессия, 

индустрия» (Масква, 5–7 лютага 2018 г.), «Средства массовой информации в 

современном мире. Петербургские чтения» (Санкт-Пецярбург, 2005, 2006, 2015), 

«Роля СМІ ў прадухіленні тэхнагенных катастроф. Вопыт Беларусі і 

міжнародных арганізацый у пераадоленні наступстваў аварыі на Чарнобыльскай 

АЭС» (Мінск, 23–24 мая 2006 г.), «Жыццѐм і словам прысягаючы…» (Мінск, 

2007, 2012), «Слова ў кантэксце часу» (Мінск, 2004, 2009, 2014), «Нацыянальныя 

медыяхолдынгі ў кантэксце рэалізацыі дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі» 

(Мінск, 25 кастрычніка 2013 г.), «Гісторыя журналістыкі: урокі мінулага і 

практыка сучасных СМІ» (Мінск, 19–20 красавіка 2013 г.), «Международная 

журналистика–2013: глобализация и регионализация информационного 

пространства» (Мінск, 20 лютага 2013 г.), «Международная журналистика–2015: 

формирование информационного пространства партнерства от Владивостока до 

Лиссабона и медиа» (Мінск, 19 лютага 2015 г.), «Международная 

журналистика–2016: турбулентность межгосударственных отношений и медиа» 

(Мінск,    18 лютага 2016 г.), «Журналістыка ХХІ стагоддзя: традыцыі і выклікі 

новага часу» (Мінск, 3 сакавіка 2016 г.), «Філасофія нацыянальнай 

медыяпрасторы (да 110-годдзя выхаду газет “Наша Доля” і “Наша Ніва”)» 

(Мінск, 21 кастрычніка 2016 г.), «Международная журналистика–2017: идея 

интеграции интеграций и медиа» (Мінск, 16 лютага 2017 г.), «Сучасная 
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медыясфера: практыка трансфармацыі, тэарэтычнае асэнсаванне, 

інстытуцыянальныя перспектывы» (Мінск, 30 сакавіка 2017 г.), інш. 

Практычнае значэнне атрыманых вынiкаў заключаецца ў прамой сувязi 

даследавання з творчым i педагагiчным працэсамi, якiя адбываюцца ў 

рэдакцыйных калектывах сродкаў масавай інфармацыі краiны i адукацыйна-

творчых майстэрнях (лабараторыях, майстар-класах) факультэта 

журналiстыкi БДУ. Выкладзеныя ў дысертацыi дэфiнiцыi пацверджаны аўтарам 

у працэсе працы ў якасцi рэдактара аддзела культуры, намесніка галоўнага 

рэдактара газеты «Звязда», намесніка дырэктара па інфармацыйнай рабоце – 

кіраўніка Прэс-цэнтра Дома прэсы. Асноўныя палажэнні і высновы дысертацыі 

выкарыстоўваліся ў ходзе выкладання вучэбных дысцыплiн: «Прафесійная 

этыка журналіста», «Журналісцкае майстэрства», «Інфармацыйныя жанры 

журналістыкі», «Тэхналогіі інтэрв’ю». 

Апублікаванасць вынікаў дысертацыі. Асноўныя палажэнні і вынікі 

дысертацыі адлюстраваны ў 94 публікацыях (124,9 аўт. арк.). З іх 2 манаграфіі 

(агульны аб’ѐм 19,64 аўт. арк.), 24 артыкулы ў беларускіх і замежных 

рэцэнзуемых часопісах, якія адпавядаюць патрабаванням п. 18 Палажэння аб 

прысуджэнні вучоных ступеней і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы 

Беларусь (10,47 аўт. арк.); 9 артыкулаў у зборніках навуковых прац і часопісах 

РІНЦ (5,66 аўт. арк.); 45 публікацый у зборніках матэрыялаў навуковых 

канферэнцый (9,49 аўт. арк.); 4 публікацыі ў зборніках тэзісаў навуковых 

канферэнцый (0,44 аўт. арк.), 2 вучэбна-метадычныя дапаможнікі (11,99 аўт. 

арк.), 3 вучэбна-метадычныя артыкулы ў рэцэнзуемых часопісах (1,01 аўт. арк.), 

тыпавая вучэбная праграма па дысцыпліне «Прафесійная этыка журналіста» 

(1,3 аўт. арк.). Дысертант з’яўляецца аўтарам чатырох дакументальна-

публіцыстычных кніг, якія адлюстроўваюць укараненне навуковых вышукаў у 

сацыякультурны сегмент грамадства, пацвярджаюць рэальны сацыяльны эфект 

вынікаў даследавання: «Нашчадкі вогненных вѐсак» (12,68 аўт. арк.), «Дыялогі 

на мяжы стагоддзяў. Класікі і сучаснікі ў інтэр’еры часу» (у 2 частках; 

27,14 аўт. арк.), «Вайна – самы страшны грэх: маральна-публіцыстычны дослед» 

(25,08 аўт. арк.); выпуск кніг ажыццѐўлены па заказе і пры фінансавай 

падтрымцы Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. 

Структура і аб’ѐм дысертацыі. Дысертацыя складаецца з уводзінаў, 

агульнай характарыстыкі работы, трох глаў, кожная з якіх утрымлівае па тры 

раздзелы, заключэння, бібліяграфічнага спісу, які ўключае спіс выкарыстаных 

крыніц (414 пазіцый) і спіс публікацый саіскальніка па тэме дысертацыі 

(94 пазіцыі). Агульны аб’ѐм дысертацыі 260 с., з іх асноўны тэкст займае 212 с.  
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АСНОЎНЫ ЗМЕСТ ДЫСЕРТАЦЫІ 

У першай главе «Аксіялогія журналістыкі: тэарэтыка-метадалагічнае 

абгрунтаванне канцэпцыі» прадстаўлена канцэптуальна-катэгарыяльная 

рэканструкцыя праблемнага поля даследавання. Аналізуюцца тры асноўныя блокі 

паняццяў: аксіялогія як сацыяльна-філасофская тэорыя каштоўнасцей; 

сацыякультурны феномен аксіялогіі журналістыкі; каштоўнасны патэнцыял 

журналістыкі як інфармацыйна-камунікатыўнай дзейнасці. Абраны ракурс 

даследавання абумовіў неабходнасць аналітычнага агляду розных кірункаў і тыпаў 

навукова-тэарэтычных крыніц: сацыяльна-філасофская літаратура, прысвечаная 

аксіялагічнай праблематыцы; літаратура па аксіялогіі журналістыкі; літаратура па 

тэорыі і метадалогіі журналістыкі. 

У раздзеле 1.1 «Аксіялогія як сацыяльна-філасофская тэорыя 

каштоўнасцей» абгрунтоўваецца гістарычны статус і зместавае напаўненне 

паняццяў «каштоўнасць», «аксіялогія»; разглядаюцца розныя сцэнарыі тыпалогіі 

каштоўнасцей, асаблівая ўвага звяртаецца на значнасць для журналістыкі 

класіфікацыйнага падыходу, у межах якога дыферэнцыруюцца паняцці 

«каштоўнасць» і «каштоўнасная арыентацыя». 

Пытанні прыроды каштоўнасцей у розных варыяцыях ставіліся на працягу 

ўсѐй гісторыі цывілізацыі, пачынаючы са старажытнасці. Аднак абагульняльна-

навуковага ўяўлення аб феномене каштоўнасці не было да сярэдзіны XIX ст., калі 

на сістэмным узроўні пачала фарміравацца асобная навука аб каштоўнасцях – 

аксіялогія (тэрмін быў прапанаваны ў 1902 г. французскім педагогам-філосафам 

П. Лапі). Асновы сучаснага аксіялагічнага дыскурсу былі закладзены ў працах   

Р. Г. Лотцэ, В. Віндэльбанда, Г. Рыкерта, Ф. Ніцшэ, М. Шэлера, А. Шапенгаўэра, 

М. Гартмана, М. Хайдэгера, Ж.-П. Сартра, Д. Мура, Г. Зімеля, В. Франкла, 

К. Ясперса і інш. У расійскай філасофіі гэту тэматыку распрацоўвалі М. Лоскі, 

Б. Вышаслаўцаў, С. Булгакаў, У. Салаўѐў, В. Розанаў, М. Бярдзяеў, С. Франк і інш. 

У СССР на вывучэнне катэгорыі «каштоўнасць» на працягу некалькіх 

дзесяцігоддзяў была накладзена забарона, аксіялогія лічылася «буржуазнай 

ілжэнавукай». Толькі ў 1960-х гг. у савецкай філософіі адбыўся «аксіялагічны 

прарыў» (М. Каган). Навуковыя вышукі другой паловы ХХ – пачатку ХХІ ст. па 

сваіх асноватворных ідэях абапіраюцца на класічныя аксіялагічныя канцэпцыі і 

творча развіваюць іх, удакладняюць і пашыраюць парадыгмальную прастору 

даследавання. Каштоўнасная праблематыка атрымала развіццѐ ў працах 

А. Драбніцкага, М. Кагана, Л. Сталовіча, С. Анісімава, Г. Выжляцова, 

В. Грачанага, В. Сяржантава, М. Розава, В. Сагатоўскага, А. Івіна, В. Ільіна, 

Л. Баевай, В. Барышкава, І. Дакучаева, А. Дробышавай, іншых даследчыкаў.  
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Каштоўнасці, найважнейшыя сродкі падтрымання цэласнасці і ўстойлівасці 

грамадства, адлюстроўваюць сацыяльную прыроду чалавека. Сэнсава-сутнаснае 

напаўненне феномена «каштоўнасць» – складанае комплекснае ўтварэнне, таму і 

катэгорыя, што яго выражае, асэнсоўваецца ў розных аспектах: сацыяльна-

культурным, псіхалагічным, логіка-гнасеалагічным і інш. Канцэпт «каштоўнасць» 

атрымаў міждысцыплінарнае вывучэнне, ѐн з’яўляецца прадметам доследу не 

толькі філасофіі, але многіх сацыяльна-гуманітарных навук. Прадстаўлены ў 

вялікай разнастайнасці падыходаў тэрмін пакуль што не мае ўстойлівай, 

вычарпальнай дэфініцыі.  

Класіфікацыя каштоўнасцей дэманструе шырокі спектр падыходаў. 

Навукоўцы вылучаюць самыя розныя градацыі і іерархіі каштоўнасцей, у 

дысертацыі ўказаны найбольш распаўсюджаныя з іх. Пры гэтым адзначаецца, што 

для даследавання аксіялогіі журналістыкі найбольш важным і актуальным 

з’яўляецца варыянт тыпалогіі, у межах якога абгрунтоўваецца падзел на 

каштоўнасці і каштоўнасныя арыентацыі. Калі каштоўнасці разглядаць як 

атрыбуты сістэмы культуры, фундаментальныя кампаненты сацыякультурнай 

прасторы, то каштоўнасныя арыентацыі – спецыфічныя персаніфікаваныя 

ўласцівасці індывідуальнага быцця суб’екта і непасрэдна журналіста ў кантэксце 

прафесійнай медыядзейнасці. Каштоўнасныя арыентацыі фіксуюць станоўчую або 

адмоўную значнасць канкрэтнага аб’екта для суб’екта, гэта самы складаны і 

найменш распрацаваны, экспліцыраваны тып адносін. Станоўчая ці адмоўная 

значнасць канкрэтнага фрагмента рэчаіснасці для суб’екта вызначаецца ў працэсе 

яго засваення – пераносу з аб’ектыўнай стужкі культуры, сацыяльнай памяці на 

індывідуальную суб’ектыўную стужку свядомасці асобы. Засвоеная індывідам як 

суб’ектам творчай дзейнасці каштоўнасць ператвараецца ў каштоўнасную 

арыентацыю, якая мэтанакіроўвае чалавека ў рэальным жыцці, г. зн. у сваіх 

паводзінах, камунікацыі ѐн арыентуецца на каштоўнасці як на імператывы, што 

задаюць структуру яго дзейнасці, у тым ліку ў медыясферы.  

Для журналіста каштоўнасныя арыентацыі выбудоўваюць адмысловую 

сістэму каардынат: усе праблемы, звязаныя з творчасцю, ѐн успрымае праз прызму 

прыярытэтных для яго каштоўнасцей. Такім чынам, каштоўнасць разглядаецца як 

універсальны культурны ідэнтыфікатар, кампанент сацыякультурнай прасторы, і 

як элемент індывідуальнай свядомасці канкрэтнага журналіста ў прафесійным і 

экзістэнцыяльным яе вымярэнні.  

Журналістыка не толькі фарміруе пэўны каркас каштоўнасцей, але можа 

выступаць і практычнай сілай, здольнай, як сведчыць гісторыя, кансалідаваць 

нацыю, сацыяльныя групы – або, наадварот, уносіць разлад, дэзарыентаваць і 

дэстабілізаваць. Журналістыка аналізуецца таксама ў праксіялагічным аспекце 

(ад стар.-грэч. πράξις – дзейнасць): яна злучае пазнанне і практыку, гэта 

сінкрэтычны тып сацыяльных адносін, скіраваны на рэалізацыю грамадскіх 
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каштоўнасцей у рэальным жыцці. Прынятая індывідам і прафесійнай карпарацыяй 

сістэма каштоўнасцей выступае ў ролі асноўнага рэгулятара дзейнасці 

медыясферы і непасрэдна журналісцкай творчасці. 

Абагульняючы тэарэтыка-метадалагічныя вышукі ў сферы каштоўнаснай 

праблематыкі, можна рэзюмаваць: аксіялогія як навука пакуль не атрымала 

дакладна вызначанага канцэптуальнага і структурна-функцыянальнага адзінства; 

яна застаецца недастаткова распрацаванай і абгрунтаванай сістэмай ведаў, 

характарызуецца дыскусійнасцю нават у вытлумачэнні асноўных сутнасных 

паняццяў. Аднак, згодна з трапнай заўвагай Л. Сталовіча, плюралізм у аксіялогіі не 

варта ўспрымаць як «сумбурнае рознагалоссе», паколькі розныя падыходы і 

пазіцыі адносна тэорыі каштоўнасці вядуць паміж сабой «плѐнны дыялог». Для 

журналістыкі як сацыяльнага інстытута і медыйнай творчасці аксіялогію 

правамерна разглядаць у якасці своеасаблівага маральна-этычнага базіса: у 

кантэксце форм і метадаў самарэгуляцыі СМІ, механізмаў выяўлення сацыяльнай 

адказнасці масмедыя. 

У раздзеле 1.2 «Аксіялогія журналістыкі: каштоўнасны падыход да 

медыясферы», зыходзячы з інтэграцыйнага аналізу базісных складнікаў, 

каштоўнасных падстаў функцыянавання сродкаў масавай інфармацыі, 

вызначаюцца спецыфічныя характарыстыкі і сутнасны змест канцэпцыі аксіялогіі 

журналістыкі. Як крыніца і рэтранслятар каштоўнасцей соцыуму ва ўсѐй іх 

прадметнай разнастайнасці журналістыка з’яўляецца аксіялагічным канструктам у 

культуры грамадства. Нягледзячы на даследчыцкую цікавасць да аксіялагічнай 

праблематыкі тэарэтыкаў i практыкаў усiх галiн гуманiтарных ведаў, пытанне аб 

каштоўнасных падставах журналістыкі застаецца недастаткова вывучаным. 

Асобныя аспекты гэтай праблематыкі разглядаліся ў працах расійскіх навукоўцаў 

І. Аненкавай, В. Антропавай, А. Вартанавай, І. Ерафеевай, Я. Засурскага, 

А. Карочанскага, Л. Лісіцкай, інш. Некаторыя пытанні каштоўнасных параметраў 

творчасці закраналі ў сваіх працах пачынальнікі нацыянальнай навуковай школы 

беларускай журналістыкі Р. Булацкі, М. Цікоцкі, Е. Бондарава, Н. Сніцарава, 

Б. Стральцоў, іх вучні Т. Арлова, А. Баранава, Т. Дасаева, В. Іўчанкаў, І. Сачанка, 

А. Слука, Г. Тычко, Н. Фральцова, іх прадаўжальнікі Л. Белякова, В. Вараб’ѐў, 

А. Градзюшка, П. Дарашчонак, Н. Доўнар, Д. Драздоў, С. Дубовік, А. Патрэбін, 

В. Самусевіч, Л. Саянкова, У. Сцяпанаў, Н. Фядотава і іншыя навукоўцы, якія 

працуюць над асэнсаваннем спецыфікі айчыннай медыйнай прасторы.  

На постсавецкай прасторы першай сістэматызаванай спробай тэарэтычнага 

абгрунтавання каштоўнаснага напрамку ў аналізе журналістыкі стала калектыўная 

манаграфія В. Сідарава, С. Ільчанкі, К. Нігматулінай «Аксіялогія журналістыкі: 

вопыт станаўлення новай дысцыпліны» (СПб., 2009; пад рэд. праф. В. Сідарава), у 

якой выкладзены найбольш важныя праблемы каштоўнасных пераваг 
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журналістыкі як крыніцы і рэтранслятара каштоўнасцей грамадства, іх прадметна-

сэнсавай разнастайнасці.  

Аўтарам дысертацыйнай працы пытанне аксіялогіі журналістыкі закранута ў 

кандыдацкай дысертацыі «Духоўнае станаўленне асобы і сродкі масавай 

інфармацыі: канструктыўныя і дэструктыўныя тэндэнцыі сучаснай беларускай 

публіцыстыкі» (1998) і распрацоўвалася ў шэрагу прац, у тым ліку ў аўтарскім 

раздзеле «Аксіялагічны статус журналістыкі» калектыўнай манаграфіі «Сучасная 

журналістыка: метадалогія, творчасць, перспектывы» (Мінск, 2008; гал. рэд. праф. 

Н. Фральцова).  

Са зменай вектара грамадска-гістарычнага развіцця паўстала пытанне аб 

пераглядзе, трансфармацыі сістэмы каштоўнасных арыентацый. Разам з 

адмаўленнем ад яшчэ нядаўна актуальных ідэалагізаваных каштоўнасцей 

выявілася, што і агульначалавечыя каштоўнасці па-рознаму разумеюцца і 

тлумачацца ў грамадстве і масмедыя. Завышаная ўвага ў СМІ надаецца 

разнастайнаму негатыву – феноменам, якія можна абазначыць як 

«антыкаштоўнасці». Даследчыкі канстатуюць факт разбуральнага ўплыву на 

свядомасць і паводзіны чалавека медыякантэнту асобных аўтараў і СМІ (агрэсія, 

дэструктыўнасць, катастрафізм). Гранiчная палiтызацыя мыслення вядзе да 

канфлiкту памiж патрэбнасцю аўдыторыi ў дакладнай iнфармацыi i палiтычнымi 

задачамi выданняў, выклікае зваротную рэакцыю – недавер да публіцыстычнага 

слова. Журналістыка як прафесія маральная па сутнаснай прыродзе здольная 

істотна ўплываць на выбар аксіялагічных прыярытэтаў соцыуму, адпаведных 

спаконвечным маральным уяўленням народа, яе задача – усталѐўваць духоўна-

маральныя крытэрыі ў ацэнцы рэчаіснасці. Медыяфакт становіцца фактам 

духоўнага жыцця грамадства. Пры гэтым неабходна ўлiчваць, што масмедыйная 

сфера з’яўляецца не толькі індыкатарам, але і каталізатарам грамадскага жыцця; 

журналістыка можа быць як маральным камертонам грамадства, дзейсным 

фактарам сацыяльнай кансалідацыі і аб’яднання нацыі, так і паскаральнікам 

развіцця негатыўных з’яў. 

Аналіз аксіялагічнай медыяпраблематыкі дае магчымасць абазначыць 

сутнаснае трыадзінства журналістыкі як сацыякультурнага феномена: гэта і 

носьбіт грамадскіх ідэалаў, і форма інфармацыйна-каштоўнаснай рэтрансляцыі, і 

механізм прадуцыравання сацыяльных каштоўнасцей. Аўтар абгрунтоўвае пункт 

гледжання, згодна з якім можна вылучыць розныя ўзроўні каштоўнаснага 

вымярэння журналістыкі. З аднаго боку, журналістыка – каштоўнасць (культурная 

ўніверсалія) у аб’ектыўна-анталагічным сэнсе. З другога боку, яна выступае 

ўніверсальным сродкам-інструментарыем: рэтранслюе каштоўнасны дыскурс з 

розных сфер грамадскага жыцця. Ажыццяўляючы функцыю рэтрансляцыі, 

журналістыка выступае ў якасці механізму пераводу разнастайных 

інфармацыйных патокаў у адмысловую форму, якая непасрэдна спажываецца 
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рознымі мэтавымі аўдыторыямі СМІ. Да журналістыкі як носьбіта каштоўнасцей 

цалкам ужывальны прынцып «факусавання маральнага зроку» (Л. Талстой). Гэта 

адна з найважнейшых умоў прафесіяналізму – цэласнага, адэкватнага, 

непрадузятага медыяадлюстравання рэчаіснасці.  

Аксіялогія журналістыкі як канцэпцыя функцыянавання сучаснай 

медыясферы мае двуадзіную прыроду: яна скіравана, па-першае, на каштоўнасці, 

якія транслюе журналістыка; па-другое – на каштоўнасці самой журналістыкі як 

сацыяльнага інстытута, прафесійнай дзейнасці і формы медыйнай творчасці. 

Аксіялогія журналістыкі ўключае некалькі вектараў вывучэння: статус 

журналістыкі як сацыякультурнага феномена; сістэма каштоўнасцей журналістыкі 

як сацыяльнага інстытута, што забяспечвае грамадства актуальнай інфармацыяй 

(журналістыка як сацыяльная каштоўнасць); прыярытэтныя каштоўнасці 

грамадства і іх эвалюцыя ў медыясферы; спецыфіка рэтрансляцыі каштоўнаснага 

дыскурсу ў журналісцкіх творах; прафесійныя каштоўнасці журналісцкай 

карпарацыі; каштоўнасныя дамінанты творчай дзейнасці супрацоўніка СМІ 

(маральна-этычная пазіцыя ў працэсе збору, апрацоўкі, інтэрпрэтацыі інфармацыі); 

медыятворчасць як каштоўнасць: праз тэкст як прадукт творчасці аўтары 

адлюстроўваюць уласную светапоглядную пазіцыю (журналістыка «сацыяльнага 

заказу» і журналістыка асобасная, асабовая; свабода творчасці і ангажаванасць; 

свабода слова і адказнасць); каштоўнасная сістэма медыяадукацыі. Аксіялогія 

журналістыкі як трансдысцыплінарны ракурс даследавання СМІ дазваляе 

ажыццяўляць інтэгратыўны аналіз медыясферы і выяўляць перспектыўныя 

тэндэнцыі яе развіцця ва ўмовах трансфармацыі соцыуму і мадыфікацыйных 

пераўтварэнняў сусветнай інфармацыйнай прасторы. 

У раздзеле 1.3 «Беларуская журналістыка ва ўмовах сістэмнай 

трансфармацыі каштоўнасцей медыяпрасторы» комплексна абагульняюцца 

працэсы эвалюцыі нацыянальнай сістэмы СМІ канца ХХ – пачатку ХХІ ст., 

у інавацыйным даследчым ракурсе асэнсоўваецца катэгарыяльна-тэрміналагічны 

апарат тэорыі журналістыкі. 

Патрэба ў інфармацыі – адна з базавых для чалавека, найбольш поўна яна 

рэалізуецца ў медыясферы. Сродкі масавай інфармацыі маюць вялікія магчымасці 

аператыўнага, адэкватнага адлюстравання рэчаіснасці – лѐсу народа ў яго рэальнай 

дыялектыцы. У айчыннай традыцыі журналістыка разглядаецца як творчая 

дзейнасць, накіраваная не толькі на інфармацыйныя, але і на выхаваўча-

асветніцкія задачы. У перыяд супрацьборства каштоўнасных альтэрнатыў 

грамадскай свядомасці актуалізуецца пытанне публіцыстыкі як грунтоўнага і 

шматпланавага даследавання рэчаіснасці. Сучаснымі даследчыкамі публіцыстыка 

маркіруецца біпалярна: як род літаратурнай прозы і як сегмент «якаснай» 

журналістыкі, што садзейнічае выяўленню прычынна-выніковых сувязей 

пазітыўных і негатыўных з’яў і тэндэнцый.  
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З ускладненнем працэсаў, якія адбываюцца ў медыяпрактыцы, паўстала 

праблема катэгарыяльнага рознагалосся, шматзначнасці тэрмінаўжывання, што 

патрабуе ўдакладнення звязаных з журналістыкай ключавых паняццяў: увядзенне 

новых прафесійных тэрмінаў, канкрэтызацыя зместу традыцыйных. Даследуючы 

разнастайнасць тэрміналагічных навацый і падыходаў, дысертант робіць выснову, 

што пры засваенні новых дэфініцый важна не страціць сутнаснага сэнсу паняццяў. 

Вывучэнне каштоўнасных параметраў журналістыкі і аксіялагічных аспектаў 

яе функцыянавання мае важнае значэнне як для тэорыі, так і для практыкі 

масмедыя. У Рэспубліцы Беларусь гэта непасрэдна звязана з кардынальнай 

трансфармацыяй нацыянальнай сістэмы СМІ, сур’ѐзнай эканамічнай, ідэалагічнай 

і прафесійнай канкурэнцыяй у галіне сродкаў масавай інфармацыі, з’яўленнем 

новых напрамкаў функцыянавання масмедыя. Глыбокія структурна-вытворчыя 

пераўтварэнні і арганізацыйна-тэхналагічныя навацыі канца ХХ – пачатку ХХІ ст. 

істотна змянілі медыйны рынак краіны. Імкліва ствараліся новыя перыядычныя 

выданні: адны адразу станавіліся папулярнымі, паступова назапашвалі прафесійны 

вопыт, што гарантаваў плѐнную і паспяховую працу; другія, не вытрымаўшы 

творчай і фінансава-эканамічнай канкурэнцыі, спынілі існаванне; трэція зышлі ў 

інтэрнэт.  

Ландшафт нацыянальнай медыяпрасторы застаецца рухомым, што 

абумоўлена сістэмным рэфармаваннем інфармацыйных рэсурсаў краіны. 

Створаная ў лістападзе 2012 г. Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова (РВУ) 

«Выдавецкі дом “Звязда”» аб’яднала аднайменную штодзѐнную грамадска-

палітычную газету, літаратурна-мастацкія выданні краіны (часопісы «Полымя», 

«Нѐман», «Маладосць», «Вожык», штотыднѐвік «Літаратура і мастацтва»), а 

таксама выдавецкі аддзел, які ажыццяўляе выпуск кніг. У студзені 2014 г. да РВУ 

далучыўся экалагічны часопіс «Родная прырода» (са студзеня 2015 г. выходзіць з 

дадаткам «Юны натураліст»); з кастрычніка 2014 г. – часопіс для жанчын «Алеся». 

Са студзеня 2015 г. адноўлена самастойнае выданне штомесячнага часопіса для 

школьнікаў «Бярозка», які з 2012 г. з’яўляўся дадаткам да часопіса «Маладосць». 

Установа Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты 

“Советская Белоруссия”» са студзеня 2014 г. з’яўляецца выдаўцом газет 

«Рэспубліка», «Сельская газета» («Белорусская нива»), «Народная газета», «Знамя 

юности», «Союз», «Союзное вече», «Голас Радзімы», «The Minsk Times», 

часопісаў «Спецназ», «Беларусь. Belarus» (газета «Голас Радзімы» і часопіс 

«Беларусь. Belarus» з ліпеня 2018 г. уваходзяць у склад РВУ «Выдавецкі дом 

“Звязда”»). Прынцыповая змена статусу выданняў суправаджалася кардынальнымі 

зменамі ў шэрагу медыя. «Народная газета», якая з часу заснавання ў кастрычніку 

1990 г. была штодзѐннай, стала штотыднѐвай; «Белорусская нива» вярнула 

ранейшую назву – «Сельская газета». Установа Адміністрацыі Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь «Редакция газеты “Советская Белоруссия”» ў верасні 2018 г. 
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перайменавана ў «Выдавецкі дом “Беларусь сегодня”», газета юрыдычна атрымала 

назву «СБ. Беларусь сегодня».  

Трансфармацыйныя працэсы адбываюцца ў рэгіянальных і карпаратыўных 

СМІ, пры гэтым выкарыстоўваюцца розныя сцэнарыі аптымізацыі. Буйныя 

медыяструктуры ствараюцца з мэтай пашырэння маркетынгавых магчымасцей, 

фінансава-эканамічнага і творчага патэнцыялу рэдакцый. Змяняюць 

перыядычнасць выхаду раѐнныя газеты: пераходзяць на штотыднѐвы фармат 

(традыцыйна выпускаліся 2–3 разы на тыдзень). Матывацыйныя крытэрыі: 

паляпшэнне зместавага складніка выданняў, павышэнне колькасці і якасці 

аналітычных публікацый, удасканаленне дызайну і г. д. Пры аналізе працэсаў 

трансфармацыі нацыянальных СМІ дысертантам сістэмна акрэслены 

камунікатыўныя стратэгіі беларускай медыясферы, вылучаны найбольш 

перспектыўныя тэндэнцыі яе развіцця. 

З развіццѐм інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій абмяркоўваецца 

пытанне магчымай замены папяровых газет інтэрнэт-аналагамі. Аўтарытэтныя 

навукоўцы падкрэсліваюць, што газета – гэта «больш высокі ўзровень аналізу, 

шырыня і грунтоўнасць ахопу падзей, так неабходная грамадзяніну ХХІ ст.» 

(Я. Засурскі). Якасная газета прывучае да сістэмнага бачання свету. Колькасць 

інфармацыі, даступнай у інтэрнэце, бязмежная, аднак яе каштоўнасць нярэдка 

сумнеўная. Неабходна таксама ўлічваць: 1) «віртуальная» інфармацыя можа 

знікнуць імгненна і беззваротна, тады як папяровы носьбіт – больш даўгавечны і 

надзейны фіксатар «гісторыі сучаснасці»; 2) прадукт журналістыкі ў папяровым 

варыянце сам па сабе выступае ў якасці і сродку, і спосабу архівавання, які не 

патрабуе ніякіх (або вымагае мінімальных) дадатковых выдаткаў, што павышае 

адказнасць за напісанае і апублікаванае. Наяўнасць паралельных з папяровымі 

электронных анлайнавых версій перыѐдыкі яшчэ больш узмацняе яе ўплыў на 

грамадства. Далейшая адаптацыя газет і часопісаў да новых умоў вымагае 

карэкціроўкі сучасных стратэгій развіцця, каб паспяхова функцыянаваць у 

лічбавую эру і заваѐўваць новыя пазіцыі.  

Другая глава «Аксіялагічныя выклікі сучаснасці і медыйная 

актуалізацыя дакументалізму» прысвечана эксплікацыі аксіялагічнай прасторы 

журналістыкі на падставе аналізу адлюстравання Вялікай Айчыннай вайны ў 

беларускіх СМІ. Праблема выбару каштоўнасных прыярытэтаў становіцца 

асабліва драматычнай і абсалютнай (паводле Ж.-П. Сартра), калі размова ідзе пра 

эпахальныя цывілізацыйныя падзеі. Другая сусветная вайна, якая стала маштабнай 

гуманітарнай катастрофай для насельніцтва розных краін і кантынентаў, у тым 

ліку для беларускага народа, абвастрыла тэму агульначалавечых каштоўнасцей, 

значных для ўсяго соцыуму як суб’екта гістарычнага развіцця, і аб’ектывізавала 

пытанне «выкліку і адказу». Згодна з канцэпцыяй А. Тойнбі, гэта заканамернасць 

накіроўвае рух цывілізацыі: гісторыя ставіць перад грамадствам праблему 
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(«выклік»), і далейшы яго лѐс вызначаецца выбарам варыянта рашэння 

(«адказам»). Для Беларусі вайна з’явілася стратэгічным аксіялагічным выклікам, 

які ставіў пад пагрозу існаванне нацыі. Беларусы засталіся няскораным народам, 

аказаўшы магутнае супраціўленне ворагу праз шырокі размах партызанскага руху. 

Гэта быў глабальны адказ на экзістэнцыяльны выклік. У ХХІ ст. актуалізуецца 

праблема сацыяльнай адказнасці журналістаў за дакладнасць адлюстравання 

ваенна-гістарычнай тэматыкі, захаванне памяці аб вайне як сэнсавызначальнай 

падзеі для нацыянальнага лѐсу. 

У раздзеле 2.1 «Вялікая Айчынная вайна ў кантэксце каштоўнасных 

інтэрпрэтацый і гістарычных фальсіфікацый» прасочаны медыйныя спробы 

перагледзець вынікі Другой сусветнай вайны, перамясціць гістарычныя акцэнты і 

змяніць маральныя ацэнкі.  

На мяжы ХХ–ХХІ стст. вылучылася сітуацыя прынцыповага аксіялагічнага 

выкліку, звязаная з фальсіфікацыямі падзей і значэння Другой сусветнай вайны. 

Перапісчыкі гісторыі актывізаваліся ў многіх краінах, у тым ліку ў Беларусі, якая 

ва ўмовах нямецка-фашысцкай акупацыі панесла велізарныя чалавечыя ахвяры, 

якія не маюць гістарычных аналагаў. Сфармуляваныя ў розных светапоглядных 

парадыгмах гістарыяграфічныя навацыі сталі прадметам рэальнай інфармацыйнай, 

ідэалагічнай барацьбы (і нават вайны). Значнымі тыражамі, у выглядзе 

падручнікаў, выдаюцца разнастайныя «аўтарскія версіі» гісторыі, дзе адвольна, без 

спасылак на дакументальныя першакрыніцы, падбіраюцца і адсейваюцца факты, 

не заўважаюцца адны i спекуляцыйна раздуваюцца іншыя. Пасобнікі нацызму, 

калабарацыяністы (фр. сollaboration – супрацоўніцтва) – асобы, якія свядома, 

асэнсавана і добраахвотна супрацоўнічалі з ворагам у акупаваных гітлераўскай 

Германіяй краінах, – нярэдка абвяшчаюцца ўдзельнікамі нацыянальна-

вызваленчых рухаў, узводзяцца ў ранг нацыянальных герояў. Шэсці легіянераў СС 

і іншыя падобныя мерапрыемствы кваліфікуюцца як рэалізацыя права на свабоду 

слова і свабоду сходаў. Кардынальнай рэвізіі падвяргаюцца маральныя аксіѐмы 

грамадства. Пад выглядам праўдашукальніцтва навязваецца мэтанакіраванае 

руйнаванне гістарычнай памяці. Новая кан’юнктура ў медыйным асвятленнi 

ваеннай тэматыкi накiравана не столькi на пошук праўды, колькі на спробы 

«пералiцаваць» гiсторыю Другой сусветнай вайны. Стаўка робiцца на: 

– рэабілітацыю нацызму; 

– дэгераізацыю партызанскага руху і найбольш адметных падзей беларускай 

гісторыі; 

– сцвярджэннi, што акупацыйная сітуацыя ў Беларусi была грамадзянскай 

вайной;  

– гіпербалізацыю асобных эпізадычных фактаў пры замоўчванні або 

недакладнай падачы ключавых падзей; 
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– ілюзіі ў адносінах вырашэння «беларускага пытання», аднаўлення 

нацыянальнай ідэнтычнасці пад патранажам гітлераўскай Германіі;  

– узвышэнне асобных нацысцкiх военачальнiкаў;  

– міфы аб прэвентыўнай вайне, «савецкай ваеннай пагрозе» ў 1941 г.;  

– тэзіс аб вырашальнай ролі саюзнікаў у разгроме гітлераўскай Германіі i г. д. 

Падмена паняццяў небяспечная і для гiсторыi, і для каштоўнаснай сістэмы 

каардынат сучаснага грамадства. На акупаванай тэрыторыі Беларусі разгарнуўся 

ўнікальны для сусветнай гісторыі (па маштабе і выніковасці) антыгерманскі 

партызанскі рух, які па праву называюць фронтам у тыле ворага. Гэта была вайна 

добраахвотнiкаў: барацьба i гiбель людзей, якiя не атрымлiвалi загаду ваяваць. 

Масавы гераізм, самаадданасць і самаахвярнасць, прага да вызвалення ад нямецка-

фашысцкіх акупантаў сталі велізарнай духоўна-маральнай сілай, якая рухала і 

ўздымала людзей на барацьбу. Як ні парадаксальна, пачынаючы з 1990-х гг. у 

друку нарастае хваля пераацэнкi партызанскага руху і ўвогуле беларускага 

супрацiўлення нацызму. У дысертацыі даследуюцца і выкрываюцца 

«навацыйныя» памкненні ачарнення і прыніжэння партызанскага руху як 

беспадстаўныя і неабгрунтаваныя – факталагічна і гістарычна.  

Нягледзячы на вялікі аб’ѐм шматвектарных даследаванняў Вялiкай Айчыннай 

вайны, лiквiдаваны не ўсе «чорныя плямы» гiсторыi. Толькі ў пачатку ХХІ ст., на 

падставе дакументальных крыніц, у прэсе ўпершыню было ўзнята пытанне аб 

нацысцкай правакацыі – ілжэпартызанскіх атрадах. Спецыяльныя фарміраванні 

абвераўскiх карнiкаў пад шыльдай партызанскiх атрадаў ствараліся з мэтай 

дыскрэдытацыі партызанскага руху. Распрацоўшчыкі фальшыўкі, вырашаючы 

аператыўныя задачы, глядзелі на перспектыву: сучасныя фальсіфікатары ставяць 

знак роўнасцi памiж партызанамi i лжэпартызанамi. Дзейнасць 

псеўдапартызанскіх атрадаў – маладаследаваны ракурс вайны, які высвечвае сэнс 

«інавацыйных адкрыццяў» перапісчыкаў гістарычнай праўды, – патрабуе 

далейшага грунтоўнага вывучэння. Праведзены дослед дазваляе канстатаваць: у 

працэсе некарэктнай журналісцкай інтэрпрэтацыі (як па аб’ектыўных, так і па 

суб’ектыўных прычынах) праўда факта можа стаць ілжэфактам праўдападобнасці, 

а значыць, медыяфальсіфікацыяй рэчаіснасці – гісторыі і сучаснасці.  

У раздзеле 2.2 «Каштоўнасць публіцыстычнага слова: рэтраспекцыя ў 

гісторыю» прэса разглядаецца як эксклюзіўны дакумент эпохі; абгрунтоўваецца 

тэарэтычная і практычная значнасць укладу беларускай журналістыкі ў 

зацвярджэнне гістарычнай ісціны. 

Важкім і неабвержным аргументам у палеміцы з «перапісчыкамі» гісторыі 

з’яўляюцца матэрыялы падпольнага і партызанскага друку. У перыяд акупацыі 

1941–1944 гг. на тэрыторыі Беларусі падпольна выдавалася больш за 160 газет, 

гэта ўнікальны факт у практыцы сусветнай журналістыкі. Лідарам патрыятычнай 

перыѐдыкі была найстарэйшая беларуская газета «Звязда» (выдаецца з 9 жніўня 
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1917 г.), публікацыі якой не губляюць актуальнасці і цікавасці: гэта дакладны 

дакумент эпохі, люстраны адбiтак жыцця. У пачатку 1990-х гг. з архіўных 

матэрыялаў па «Звяздзе» быў зняты грыф сакрэтнасці, з’явілася магчымасць 

больш грунтоўна даследаваць гісторыю газеты. У дысертацыі сістэмна 

абагульняюцца асноўныя этапы дзейнасці выдання і прасочваецца, як праз 

дзесяцігоддзі пасля заканчэння вайны нумары падпольнай «Звязды» вяртаюцца з 

ваеннага часу ў сучаснасць.  

Аўтарам выяўлены і ўведзены ў навуковы тэзаўрус новыя, невядомыя раней 

факты. Устаноўлена, што ў ліпені – верасні 1941 г. рэдакцыя «Звязды» выпускала 

не толькі газету-плакат «Раздавім фашысцкую гадзіну», але і агітплакат 

«Сталинские комиссары». Удакладнена спецыфіка выпуску першага ў гісторыі 

беларускай журналістыкі каляровага нумара газеты за 3 ліпеня 1945 г. Гісторыя 

«Звязды» – дакладнае сведчанне таго, што газета жыве не адзін дзень, і кожны яе 

экзэмпляр з’яўляецца духоўнай каштоўнасцю для сучаснікаў і нашчадкаў. 

Невыпадкова гэтаму перыядычнаму выданню ўстаноўлена некалькі помнiкаў, у 

тым ліку на плошчы Незалежнасці беларускай сталіцы. 

Важным гістарычным дакументам выступае легальны акупацыйны друк 

Беларусі 1941–1944 гг., цалкам падкантрольны нямецкім уладам, які дадаткова 

раскрывае сутнасць нацызму. У дысертацыі факталагічна засведчана, што 

пераважная большасць сучасных гістарыяграфічных навацый, разнастайных 

«аўтарскіх версій» вайны з’яўляецца не арыгiнальным доследам гiсторыi, а 

варыяцыямі тэматыкі і пераказам ідэй публiкацый прафашысцкага акупацыйнага 

друку.  

Задача сродкаў масавай інфармацыі – не скажаць праўду вайны; аналізаваць 

урокі гісторыі, абапіраючыся непасрэдна на дакументальныя сведчанні, якія 

з’яўляюцца вырашальным аргументам і ўяўляюць сабой неабвержныя факты па 

самых дыскусійных аспектах Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў. 

У раздзеле 2.3 «Сацыяльная памяць і выхаваўчыя магчымасці 

журналістыкі» аналізуецца аксіялагічны кантэкст новых метадаў масавай работы 

рэдакцый СМІ, накіраваных на актывацыю саўдзелу медыяаўдыторыі ў 

асэнсаванні сацыяльнай практыкі; абгрунтоўваецца неабходнасць медыйнай 

актуалізацыі дакументалізму шляхам больш шырокага выкарыстання 

магчымасцей найноўшых інфармацыйных тэхналогій.  

З мэтай захаваць і факталагічна засведчыць праўду гісторыі, 

супрацьдзейнічаць яе фальсіфікацыям, скажэнням і падтасоўкам вядучыя сродкі 

масавай інфармацыі Рэспублікі Беларусь рэалізуюць шэраг адметных праектаў 

ваенна-патрыятычнай накіраванасці. Іх тэматыка, метадалогія і жанравая палітра 

вызначаюцца глыбінѐй і сістэмнасцю. Адным з найбольш рэзанансных стаў 

публіцыстычна-доследны праект газеты «Звязда» і Дзяржаўнага мемарыяльнага 

комплексу (ДМК) «Хатынь» «Нашчадкі вогненных вѐсак», ініцыятарам і 
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каардынатарам правядзення якога была аўтар дысертацыйнага даследавання. Гэты 

праект з’явіўся своеасаблівым працягам кнігі «Я з вогненнай вѐскі...» 

А. Адамовіча, Я. Брыля і У. Калесніка (1975), дзе сабраны і зафіксаваны ўспаміны 

людзей, якія па шчаслівай выпадковасці засталіся жывымі ў час масавых 

экзекуцый насельніцтва гітлераўцамі. У пачатку ХХІ ст. была пастаўлена задача 

адшукаць апошніх сведкаў нацысцкіх злачынстваў. Праект «Нашчадкі вогненных 

вѐсак», метадалогія якога засноўвалася на прынцыпах «зваротнай сувязі» з 

чытацкай аўдыторыяй, выклікаў беспрэцэдэнтны розгалас у грамадстве. За чатыры 

гады (2006–2009) адгукнулася больш як 70 сведкаў (у час вайны яны былі дзецьмі і 

падлеткамі), у тым ліку 14 чалавек – з вѐсак, якія былі спалены з усім 

насельніцтвам i не адрадзiлiся пасля вайны, пахаваны на адзіных у свеце Могілках 

вѐсак у ДМК «Хатынь»; 26 чалавек – з вѐсак, спаленых разам з насельніцтвам і 

адноўленых пасля вайны. Актыўны ўдзел у праекце бралі школьнікі, студэнты, 

настаўнікі, краязнаўцы. Публікацыі цыклу «Нашчадкi вогненных вѐсак» 

дакументальна пацвердзілі, што на тэрыторыi Беларусi нямецка-фашысцкія 

акупанты вялi вайну на знiшчэнне, мэтанакiраваная нацысцкая палiтыка генацыду 

ў адносiнах да насельнiцтва Беларусi стала велiзарнай нацыянальнай трагедыяй: 

больш за 9200 вѐсак знiшчылi нямецка-фашысцкія акупанты, з iх 5295 спалiлi 

разам з усім ці часткай насельніцтва. 628 вѐсак падзялілі лѐс Хатыні, былі спалены 

з усім насельніцтвам, 186 з іх не адрадзiлiся пасля вайны. Праект «Нашчадкі 

вогненных вѐсак» надаў імпульс даследавання ваенна-патрыятычнай тэматыкі 

рэгіянальным медыя. Раѐнныя газеты краіны адкрылі адпаведныя рубрыкі, 

заняліся пошукавай працай, каб на сваіх старонках даць слова землякам: 

дакументальна засведчыць трагедыі спаленых вѐсак.  

Дакумент з’яўляецца надзейным аргументам у гістарычных дыскусіях. 

Медыйная актуалізацыя дакументалізму прадугледжвае больш актыўнае 

выкарыстанне найноўшых інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій. 

У дысертацыі абгрунтоўваецца неабходнасць стварэння нацыянальнага інтэрнэт-

партала, прысвечанага Другой сусветнай вайне ў Беларусі, дзе былі б выкладзены 

архіўныя дакументы, навуковыя даследаванні, падпольная і партызанская 

перыѐдыка, мемуарыстыка. Зацвярджэннем гістарычнай ісціны стане змешчанае 

на тэматычным інтэрнэт-партале 146-томнае выданне гісторыка-дакументальных 

хронік «Памяць» (1985–2005). Мэтазгоднасць праекта абумоўлена меркаваннямі 

большай даступнасці інфармацыі, магчымасцю яе дапаўнення і пашырэння. 

Гісторыка-дакументальныя хронікі абудзілі ў рэгіѐнах вялікую пошукавую працу, 

аднак паўстала рэальная праблема: пасля выхаду адпаведных тамоў «Памяці» 

краязнаўцы не ведаюць, куды прадстаўляць новыя выяўленыя матэрыялы. На 

створаным тэматычным інтэрнэт-рэсурсе пасля кваліфікаванай мадэрацыі з’явіцца 

магчымасць дапаўнення выкладзенай інфармацыі новай фактурай як па ваеннай, 

так і па краязнаўчай тэматыцы. 
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Аксіялагічныя выклікі часу дазваляюць зразумець глыбінны 

субстанцыянальны ўзровень праблем, з якімі сутыкаецца грамадства. Другая 

сусветная вайна з’яўляецца своеасаблівай гістарычнай падсветкай сучаснасці – у 

сувязі з няпростай кан’юнктурай міжнародных адносін, звязанай з рознымі 

падыходамі, трактоўкамі і інтэрпрэтацыямі гісторыі ХХ ст. 

У трэцяй главе «Медыяэтыка і аксіялагічныя прыярытэты творчай 

дзейнасці» даследуюцца метадалагічныя аспекты маральнай рэгуляцыі 

журналісцкай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь, абгрунтоўваецца феномен 

медыяэкаэтыкі, неабходнасць этыка-аксіялагічнага падыходу ў медыяадукацыі.  

У раздзеле 3.1 «Метадалагічныя аспекты маральнай рэгуляцыі 

журналісцкай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь» разглядаюцца прафесійна-

этычныя кампаненты функцыянавання сродкаў масавай інфармацыі. Сферы 

медыяэкалогіі і медыяэтыкі становяцца дамінантнымі, паколькі працэсы, якія 

адбываюцца ў соцыуме, закранаюць фундаментальныя каштоўнасныя структуры 

быцця. Аксіялагічныя ўстаноўкі журналіста істотна ўплываюць на пастаноўку мэт 

прафесійнай дзейнасці, на характар і формы яе ажыццяўлення. Пастаяннае 

павелічэнне колькасці медыярэсурсаў прадугледжвае ўдасканаленне асобаснага 

тэзаўрусу журналіста: сацыяльныя каштоўнасці і прафесійныя нормы, якія 

«пераплаўляюцца» ў маральную самасвядомасць і непасрэдна ўплываюць на 

зместавыя і якасныя паказчыкі творчай дзейнасці.  

Клопат аб рэпутацыі і аўтарытэце прафесіі садзейнічае працэсу фарміравання 

і замацавання этычных стандартаў журналістыкі. У сацыякультурнай сітуацыі 

мяжы XX–ХХІ стст. праблематыка медыяэтыкі набыла акцэнтаваную 

накіраванасць: збор, апрацоўка, распаўсюджванне інфармацыі аналізуюцца і 

абмяркоўваюцца ў кантэксце ўсеагульных маральных каштоўнасцей і ідэалаў. 

Пільную ўвагу гэтай праблематыцы надавалі даследчыкі Д. Аўраамаў, 

У. Бакштаноўскі, Р. Бухарцаў, Г. Лазуціна, С. Муратаў, Я. Пісьменная, 

К. Смірнова, В. Хруль, В. Цяплюк, А. Шараградская, М. Шостак, інш. Прафесійна-

этычныя дакументы (пісьмова зафіксаваныя зводы этычных правіл) распрацаваны 

большасцю журналісцкіх арганізацый свету. У СССР Кодэкс прафесійнай этыкі 

журналіста быў прыняты толькі ў красавіку 1991 г. У 1990-х гг. на постсавецкай 

прасторы актывізаваліся працэсы маральнай рэгуляцыі СМІ, шырока 

абмяркоўвалася праблематыка медыяэтыкі. На факультэце журналістыкі 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта з 1992 г. пачала выкладацца вучэбная 

дысцыпліна «Прафесійная этыка журналіста», распрацоўшчыкам якой з’яўляецца 

аўтар дысертацыі.  

У Рэспубліцы Беларусь зарэгістраваны дзве журналісцкія арганізацыі: 

Беларускі саюз журналістаў (БСЖ) і Беларуская асацыяцыя журналістаў (БАЖ). 

Кожная з арганізацый распрацавала свае прафесійна-этычныя нарматывы. 

У 1995 г. на IX з’ездзе Беларускага саюза журналістаў (самай масавай 
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журналісцкай арганізацыі краіны) быў прыняты Кодэкс прафесійнай этыкі 

журналіста. Дакумент з’яўляецца дапаможнікам пры разборы спрэчных сітуацый 

журналісцкай практыкі, на яго падставе рыхтуюцца экспертныя заключэнні на 

запыты судоў да журналістаў і СМІ. Беларуская асацыяцыя журналістаў у 1997 г. 

прыняла Дэкларацыю прынцыпаў прафесійнай этыкі беларускіх журналістаў і 

сродкаў масавай інфармацыі, у 2006 г. – Кодэкс журналісцкай этыкі. У дысертацыі 

даследуюцца ўказаныя дакументы з мэтай выяўлення спрэчных тлумачэнняў і 

падыходаў. Аптымальным варыянтам, па меркаванні аўтара, было б прыняцце 

агульнага Кодэкса прафесійнай этыкі беларускага журналіста, які б сумесна 

распрацавалі прадстаўнікі БСЖ і БАЖ пры ўдзеле Грамадскага каардынацыйнага 

савета ў сферы масавай iнфармацыi.  

З імклівым развіццѐм журналістыкі, інфармацыйна-камунікатыўных 

тэхналогій на парадак дня паўстаюць новыя этычныя дылемы і дыскусійныя 

пытанні, звязаныя з прафесійнай этыкай інтэрнэт-выданняў. Яны патрабуюць 

узважанай маральнай рэфлексіі паводле абнаўлення прафесійных установак, 

удасканалення норм журналісцкай практыкі. Актуалізуецца пытанне аб унясенні 

дапаўненняў у журналісцкія кодэксы ў сувязі са шматлікімі парушэннямі этыкі 

інтэрнэт-узаемадзеяння.  

Сістэмна ствараючы цэласную інфармацыйную карціну свету («гісторыю 

сучаснасці»), медыявобраз рэчаіснасці, журналіст на ўсіх этапах работы над 

творам нясе не толькі маральную, але і сацыяльную адказнасць. У працэсе пошуку 

інфармацыі – за недапушчальныя метады збору фактычнага матэрыялу. У працэсе 

фіксацыі інфармацыі – за непавагу да этычных і прававых абмежаванняў (асабліва 

пры выкарыстанні метадаў «перамены прафесіі», «правакаванай сітуацыі», 

«схаванай камеры»). У працэсе апрацоўкі і творчай інтэрпрэтацыі інфармацыі – за 

няўвагу да супярэчнасцей паміж глыбінѐй спасціжэння рэчаіснасці і 

патрабаваннямі аператыўнасці, непрадузятасць расстаноўкі акцэнтаў, падтасоўку 

фактаў, фабрыкацыю матэрыялаў, плагіят і іншыя формы парушэння аўтарскага 

права. 

Прафесійная этыка журналіста з’яўляецца падмуркам у вызначэнні 

аксіялагічных прыярытэтаў творчай дзейнасці, паколькі задае сістэму маральных 

каардынат і адначасова з’яўляецца механізмам захавання сутнаснай прыроды 

сродкаў масавай інфармацыі: дакладнае, аператыўнае, адэкватнае інфармаванне 

насельніцтва аб рэчаіснасці, недапушчальнасць дэзынфармацыі і дыфамацыі. 

Маральнасць журналіста правамерна разглядаць як адзін са складнікаў і 

аксіялагічных індыкатараў прафесіяналізму. 

У раздзеле 3.2 «Медыяэкаэтыка і маральная адказнасць журналіста: 

сацыяльна-гуманітарны кантэкст чарнобыльскай катастрофы ў 

адлюстраванні беларускіх СМІ» даследуюцца праблемы маральнага выбару і 
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сацыяльнай адказнасці журналіста на прыкладзе асвятлення ў прэсе 

постчарнобыльскай сітуацыі. 

Аварыя на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі, адна з самых буйных 

тэхнагенных катастроф у сусветнай гiсторыi, стала штуршком да кардынальнага 

пераасэнсавання многіх экзістэнцыяльных каштоўнасцей. У парадыгме 

аксіялагічнага «выкліку і адказу» яна сувымяральная з наступствамі Другой 

сусветнай вайны: паўстала рэальная пагроза існаванню нацыі. Па маштабах 

радыеактыўнага выкiду аварыя на ЧАЭС пераўзышла папярэднія падобныя 

надзвычайныя здарэннi: ва Уiндскейлi (Вялiкабрытанiя, 1957), Тры-Майл-

Айлендзе (ЗША, 1979), на прамысловым комплексе «Маяк» у Чалябінскай 

вобласці (СССР, 1957). Чарнобыльская катастрофа мела глабальны характар, яе 

наступствы закранулi многiя краiны, асаблiва цяжкімі яны сталі для Беларусі. 

Вярхоўны Савет Беларусі ў ліпені 1990 г. абвясціў тэрыторыю рэспублікі зонай 

экалагічнага бедства. Згодна з інфармацыяй Дэпартамента па ліквідацыі 

наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС Міністэрства па надзвычайных 

сітуацыях Рэспублікі Беларусь, каля 35 % чарнобыльскіх выпадзенняў цэзію-137 

на еўрапейскім кантыненце знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі; гэтым 

радыенуклідам забруджана 23 % усѐй плошчы рэспублікі (Украіна – 5 %, Расія – 

0,6 %). Радыеактыўны ѐд (ѐд-131) стаў адной з галоўных крыніц апраменьвання 

насельніцтва. З 1990 г. у Беларусі рэгіструецца беспрэцэдэнтны рост захворванняў 

на рак шчытападобнай залозы: у параўнанні з дааварыйным перыядам іх 

колькасць узрасла сярод дзяцей у 33,6 раза, сярод дарослых, у залежнасці ад 

узроставых груп, у 2,5–7 разоў. З сельскагаспадарчага абароту было выведзена 

2,64 тыс. кв. км земляў; каля чвэрці ляснога фонду пацярпела ад радыеактыўнага 

забруджвання. Агульны ўрон Беларусі ацэньваецца ў 235 млрд долараў ЗША, што 

сувымяральна з 32 бюджэтамі рэспублікі 1985 г. Праведзеная ацэнка ўрону не 

з’яўляецца канчатковай: навука пакуль не валодае поўнай інфармацыяй аб 

прычынна-выніковых сувязях уздзеяння радыеактыўнага забруджвання на 

медыка-біялагічныя, сацыяльныя і экалагічныя наступствы жыццядзейнасці 

грамадства. 

Тэхнагенная катастрофа засведчыла: галоўнай субстанцыяльнай 

каштоўнасцю з’яўляецца жыццѐ. У ХХІ ст. экалагічныя праблемы выйшлі на 

ўзровень глабальных, планетарных: вычэрпваюцца натуральныя рэсурсы, 

узмацняюцца кліматычныя анамаліі, атручваецца навакольнае асяроддзе і да т. п. 

Постчарнобыльская тэматыка ў масмедыя яшчэ больш актуалізуецца, паколькі 

адзін з галоўных урокаў асвятлення аварыі на ЧАЭС – анталагічны. Праведзены 

дослед дазваляе канстатаваць: у ходзе асвятлення наступстваў чарнобыльскай 

катастрофы ў масмедыя спрацаваў «прынцып маятніка»: пасля замоўчвання 

актуальнай інфармацыі выявілася адваротная рэакцыя, іншая крайнасць – падача 
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матэрыялаў у танальнасці катастрафізму, неабгрунтаваны ў надзвычайнай сітуацыі 

«падагрэў эмоцый».  

Набыўшы статус суверэннай дзяржавы, Рэспубліка Беларусь не страціла 

кантроль над сітуацыяй, узяла на сябе ўвесь аб’ѐм і цяжар экалагічных праблем. 

Сістэмнае пераадоленне наступстваў тэхнагеннай катастрофы адбывалася на 

падставе шэрага буйных дзяржаўных праграм па мінімізацыі ўздзеяння 

чарнобыльскіх фактараў на навакольнае асяроддзе і здароўе чалавека, ход 

рэалізацыі якіх комплексна асвятляла прэса. Цэнтрам шырокага грамадскага 

абмеркавання, актыўнай медыйнай палемікі стала прынцыпова новая для Беларусі 

тэматыка: праблемы «самасѐлаў» (грамадзян, якія пасля поўнага адсялення 

пацярпелых ад радыяцыі населеных пунктаў вярнуліся ў родныя мясціны); 

«экстрэмальны турызм» у забруджаныя зоны; інфармацыйныя правакацыі аб 

радыяцыйных выкідах; чарнобыльскія чуткі, якія набываюць рысы традыцыйнай 

красавіцкай псеўдасенсацыі; радыефобія і інш. Актывізавалася развіццѐ этыкі 

навукі, экалагічнай этыкі, што садзейнічала паглыбленню вывучэння экалогіі 

чалавека і біяэтыкі. Назіраецца ўзаемапранікненне розных відаў каштоўнасцей: 

біялагічных (фізічнае існаванне), сацыяльных (роўныя магчымасці атрымання 

медыцынскіх паслуг), экалагічных (усведамленне самакаштоўнасці прыроды, 

каэвалюцыі) і інш. 

У ходзе дысертацыйнага даследавання распрацавана сістэмная класіфікацыя 

спецыфікі асвятлення чарнобыльскай тэматыкі ў беларускіх СМІ: 

1 этап, 1986–1991 гг. Насельніцтва пазбаўлена аб’ектыўнай інфармацыі, 

матэрыялы публікуюцца ў строга дазіраванай (адцэнзураванай) форме. Паступовае 

ўзыходжанне да асэнсавання маштабаў тэхнагеннай катастрофы. 

2 этап, 1991–1996 гг. Чарнобыльская праблематыка адыходзіць на другі план 

у сувязі з фундаментальнымі палітычнымі зменамі і дзяржаўнымі 

пераўтварэннямі; насельніцтва забруджаных тэрыторый нярэдка застаецца сам-

насам з бядой, пры гэтым экалагічная тэматыка набывае палітычную афарбоўку. 

3 этап, 1996–2000 гг. Спробы перайсці ад пытання «хто вінаваты?» да адказу 

на пытанне «што і як рабіць?» з мэтай мінімізацыі наступстваў тэхнагеннай 

катастрофы. 

4 этап, 2001–2007 гг. Асвятленне ходу рэалізацыі экалагічных праграм і 

рэабілітацыйных мерапрыемстваў у рэгіѐнах радыеактыўнага забруджвання; 

грунтоўны медыязварот да чарнобыльскай тэматыкі актуалізуецца пераважна ў 

красавіку (да трагічнай даты). 

5 этап, з 2008 г. Актывізацыя інфармацыйна-асветнай і тлумачальнай работы 

ў сувязі з прыняццем рашэння аб будаўніцтве Беларускай АЭС; акцэнтаванне 

тэматыкі экалагічнай і энергетычнай бяспекі пасля аварыі на японскай АЭС 

«Фукусіма-1» (2011). Дэміфалагізацыя атамнай энергетыкі з улікам постчарно-

быльскага сіндрому – насцярожанага стаўлення насельніцтва да гэтай сферы. 
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Даследаванне выявіла: у мэтах эфектыўнага вырашэння арганізацыйных, 

камунікатыўных, гуманітарных і аксіялагічных праблем, што суправаджаюць 

фарматы будаўніцтва і функцыянавання складаных прыродна-тэхналагічных 

аб’ектаў, неабходна распрацоўваць канструктыўныя інфармацыйныя стратэгіі 

ўзаемадзеяння ўсіх структур, якія задзейнічаны, і грамадства. Аварыя на ЧАЭС 

радыкальна актуалізавала тэматыку медыяэкаэтыкі, якая ў ХХІ ст. абгрунтавана 

разглядаецца як адзін з найважнейшых трэндаў сучаснай журналістыкі, 

накіраваны на фарміраванне адказных адносін да навукова-тэхнічнага прагрэсу, 

рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў, стварэнне ўстойлівай сістэмы 

інфармацыйна-экалагічнай бяспекі.  

Вопыт пераадолення надзвычайнай тэхнагеннай сітуацыі садзейнічаў 

фарміраванню ў Беларусі школы айчыннай экалагічнай журналістыкі, якая, 

зведаўшы хібы «дзіцячых» хвароб, паступова набыла адметнае аблічча: 

аператыўнасць, дакладнасць, кампетэнтнасць, узважанасць, цеснае супрацоўніцтва 

са спецыялістамі і экспертамі. У мэтах папярэджання прыродна-тэхнагенных 

катастроф сродкі масавай інфармацыі значную ўвагу надаюць асвятленню 

навуковай тэматыкі, далучаюць да дыялогу з медыяаўдыторыяй вучоных розных 

галін ведаў. У рэдакцыях рэспубліканскіх і рэгіянальных медыя працуюць 

карэспандэнты, якія спецыялізуюцца на экалагічнай праблематыцы. Дзеля 

забеспячэння пераемнасці журналісцкіх пакаленняў, павышэння экалагічнай 

граматнасці журналісцкіх кадраў задзейнічаны патэнцыял медыяадукацыі: 

уведзены ў навучальны працэс вучэбныя дысцыпліны па экалагічнай 

журналістыцы, медыяэкалогіі і экаэтыцы. Экалагічная, экаэтычная тэматыка 

становіцца прадметам даследавання ў курсавых, дыпломных, магістарскіх працах 

студэнтаў факультэта журналістыкі БДУ. Урокі пераадолення тэхнагенных 

катастроф уяўляюць унікальную і разам з тым парадаксальную каштоўнасць – 

праз памяць аб ахвярах і героях, асэнсаванне поліварыятыўнасці адлюстравання 

наступстваў надзвычайных здарэнняў пацвярджаецца аксіяматычная ісціна: 

праўда – хоць і горкая, але гаючая і ачышчальная сіла. Замоўчванне праблем 

спрыяе іх абвастрэнню і паглыбленню. 

У раздзеле 3.3 «Этыка-аксіялагічны падыход у медыяадукацыі: 

станаўленне светапогляду і духоўнае сталенне творчай асобы» разглядаецца 

спецыфіка фарміравання маральнай дамінанты творчай дзейнасці ў працэсе 

прафесійнай падрыхтоўкі журналісцкіх кадраў.  

Асвятленне рэчаіснасці ў масмедыя адбываецца апасродкавана – праз прызму 

каштоўнасных арыентацый, маральных пачуццяў і ўяўленняў журналiста. 

А значыць, якасць адлюстравання ў вялікай ступені абумоўлена «якасцю асобы» 

самога журналiста, яго маральным выбарам памiж пошукам iсцiны i 

псеўдапраўдай, кампетэнтнасцю i папулiзмам. Ад індывідуальных здольнасцей, 

этычна-асобаснай пазіцыі журналіста залежыць, наколькі аб’ектыўна 
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адлюстроўваецца сацыяльная практыка. Каштоўнасныя ўстаноўкі журналіста 

істотна ўплываюць на пастаноўку мэт прафесійнай дзейнасці, на характар і формы 

яе ажыццяўлення.  

Пад уплывам інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій змяняецца 

медыясістэма, радыкальна абнаўляецца журналісцкая адукацыя: вылучаюцца 

дадатковыя патрабаванні да прафесійных і асобасных якасцей журналіста. 

Актуалізуецца пытанне атрымання новых кампетэнцый, удасканалення 

педагагічнага працэсу. Айчынныя навукоўцы ўважліва вывучаюць і творча 

развіваюць замежны вопыт. Усталяваліся ўзаемакарысныя кантакты паміж 

факультэтам журналістыкі БДУ і калегамі з вядучых універсітэтаў Германіі, Кітая, 

Расіі, Украіны, Швецыі і інш. Беларуская сістэма падрыхтоўкі журналісцкіх 

кадраў, у сваю чаргу, вылучае адметныя напрацоўкі, інавацыйныя методыкі 

фарміравання прафесійных навыкаў, заснаваныя на прынцыпах інтэрактыўнасці, 

сінтэзу тэорыі і практыкі, дыялогу і палілогу.  

Асоба журналіста з’яўляецца, з аднаго боку, «прадуктам» сацыяльных 

сувязей, з другога – іх актыўным стваральнікам. Пры гэтым значнае месца 

адводзіцца феномену сацыяльнай устаноўкі, якая вытлумачвае выбар матыву, 

унутранага механізму канкрэтнага дзеяння. Аўтар абапіраецца на канцэпцыю 

Д. Узнадзэ, згодна з якой сацыяльная ўстаноўка выяўляе цэласны модус асобы і 

ўключае кагнітыўны аспект – асэнсаванне аб’екта, афектыўны – эмацыйную 

ацэнку аб’екта, паводзінны – паслядоўныя паводзіны ў адносінах да аб’екта. 

У навуковай літаратуры для сутнаснага абазначэння сацыяльнай устаноўкі шырока 

ўжываецца тэрмін «атціцюд» (фр. attitude – стаўленне, адносіны), уведзены 

У. Томасам і Ф. Знанецкім для выяўлення адносін індывіда як члена групы да 

каштоўнасцей гэтай групы. Журналістыка як прафесійная сфера дзейнасці 

ўключае і агульныя, і спецыфічныя, уласцівыя толькі ѐй рысы. Гэта акрэслена 

выяўляецца ў творчасці, што знаходзіцца на стыку навуковага і мастацкага 

метадаў спазнання рэчаіснасці. Феномен творчасці забяспечваецца крэатыўнымі 

магчымасцямі асобы, у тым ліку пругкасцю інтэлекту, глыбінѐй уяўлення і 

інтуіцыі, здольнасцю пераадольваць шаблоны і стэрэатыпы, высокай матывацыяй 

да пошуку новага. Важнае значэнне маюць генетычныя здольнасці, наяўнасць 

таленту і пэўных задаткаў, якія ў ходзе навучання развіваюцца, «ставяцца» з 

аматарскага ўзроўню на прафесійны. Пры гэтым актуалізуецца пытанне набору 

(і адбору) ва ўстановы вышэйшай адукацыі журналісцкага профілю схільных да 

медыйнай дзейнасці студэнтаў.  

На факультэце журналістыкі БДУ, які рыхтуе кадры для сродкаў масавай 

інфармацыі з 1944 г., створаны грунтоўны падмурак школы беларускай 

нацыянальнай медыяадукацыі, паспяхова распрацоўваюцца інавацыйныя творча-

эўрыстычныя, выхаваўча-метадычныя тэхналогіі навучання. Каб вылучыць сярод 

абітурыентаў самых таленавітых, праводзіцца творчы конкурс, які з’яўляецца 
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анталагічнай падставай прафесійнага самавызначэння асобы, здольнай эфектыўна 

працаваць у сучасных масмедыя. Традыцыя скрупулѐзнага адбору схільнай да 

журналістыкі моладзі фарміравалася як водгук на запатрабаванні прафесіі, 

неабходнасць паглыблення эфектыўнасці творчай дзейнасці СМІ, а таксама як 

пэўная гарантыя, што абітурыенты, якія вытрымалі творчы іспыт, змогуць вырасці 

ў яркіх, адметных публіцыстаў. У гімназіях і школах, ва ўстановах пазашкольнай 

адукацыі працуюць гурткі юных карэспандэнтаў. У сувязі з адсутнасцю 

адпаведнай вучэбнай і метадычнай літаратуры дысертантам распрацаваны творчы 

факультатыў «Школа юнага журналіста», які ўключае педагагічна-творчыя ідэі і 

напрацоўкі, вучэбна-метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і правядзенні 

заняткаў факультатыву (гуртка, профільнага класа); праграму і творчыя 

практыкумы; артыкулы па гісторыі, тэорыі і метадалогіі журналістыкі.  

Навучанне журналістыцы з’яўляецца найбольш плѐнным, калі праводзіцца з 

выкарыстаннем крэатыўных сродкаў і методык. У ходзе ўкаранення вынікаў 

дысертацыі вызначаны і абгрунтаваны асноўныя этапы ўвядзення студэнтаў у 

шматступенны творчы працэс: экспертна-падрыхтоўчы, пазнавальна-эмпірычны, 

прадуктыўна-эўрыстычны, каштоўнасна-дыялектычны. Даследаванне засведчыла 

эфектыўнасць падыходу да медыяадукацыі як практыка-арыентаванага навучання, 

якое ажыццяўляецца з дапамогай эўрыстычных, крэатыўных сродкаў і методык. 

Прафесійная кампетэнтнасць паглыбляецца праз сістэмны творчы трэнінг 

прафесійных прыѐмаў назірання, навыкаў зносін з людзьмі, выпрацоўкі 

нестандартных падыходаў да рэчаіснасці, каб за знешнім бачыць існае, сутнаснае. 

Творчы трэнінг дапамагае ў вырашэнні двуадзінай задачы: развівае асобаснае 

мысленне і прывучае аргументавана, адмыслова і пераканаўча выкладаць думкі. 

На занятках па медыядысцыплінах усталѐўваецца крэатыўная атмасфера, пры якой 

навучэнцы могуць самастойна прапаноўваць розныя варыянты вырашэння 

праблем, вылучаць сістэмы гіпотэз, выбудоўваць адэкватную журналісцкую 

мадэль рэчаіснасці.  

У працэсе ўніверсітэцкай адукацыі для студэнтаў актуалізуюцца сітуацыі 

маральнага выбару пад дамінантай пошуку канструктыўных шляхоў выйсця са 

складаных абставін. Маральны выбар разглядаецца як захаванне спадчыннай 

маральнай ідэнтычнасці і адначасова як факт сацыяльнай адказнасці за 

здзейсненае – на гэта скіроўваецца асаблівая ўвага ва ўмовах глабалізацыі 

інфармацыйнай прасторы. Транскультурны перанос каштоўнасцей з дапамогай 

камунікацый абвастрае праблемы нацыянальнай ідэнтычнасці, фарміравання 

пазітыўнага іміджу суверэннай краіны. Знаходзячыся ў геапалітычнай прасторы 

паміж Захадам і Усходам, Беларусь імкнецца заняць «свой пачэсны пасад між 

народамі» (Я. Купала): зацвердзіць адметнае культурнае аблічча, нацыянальны 

твар і аўтэнтычнасць традыцый, што і абумоўлівае канструктыўныя вектары 

аксіялогіі сучаснай беларускай журналістыкі. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

Асноўныя навуковыя вынікі дысертацыі 

1. Аксіялогія беларускай журналістыкі – перспектыўная галіна сістэмы 

сучасных гуманітарных ведаў – адносіцца да тэарэтычна незасвоеных сфер, 

недастаткова абгрунтавана з пункту гледжання канцэптуальнага адзінства і 

катэгарыяльнага ўвасаблення. Нешматлікія спробы даследавання гэтага 

навуковага напрамку характарызуюцца разнастайнасцю падыходаў, актуальнай 

дыскусійнасцю і рэлятыўнасцю. Асноўны спектр вывучэння аксіялагічнай 

праблематыкі сканцэнтраваны пераважна на спробе эксплікацыі базавых 

дэфініцый. Дамінантнае значэнне сярод іх мае паняцце «каштоўнасць», у 

інтэрпрэтацыі і вытлумачэнні сутнасці якога фіксуецца плюральная сітуацыя. 

Адзінства поглядаў, кансэнсусу наконт прыроды, сутнасці і паходжання гэтага 

фундаментальнага для аксіялогіі паняцця не назіраецца. Катэгорыя 

«каштоўнасць» – адна з самых ужывальных у сучаснай гуманітарыстыцы – 

трактуецца навукоўцамі ў розных значэннях: сацыяльна-культурным, 

псіхалагічным, логіка-гнасеалагічным, інш. Тым не менш, гэта катэгорыя 

застаецца дэфінітыўна размытай, у тым ліку з прычыны пашыранага тлумачэння: 

тэрмін актыўна выкарыстоўваецца не толькі ў філасофіі (дзе «нарадзіўся»), але і ў 

этыцы, эстэтыцы, культуралогіі, журналістыцы, сацыялогіі, паліталогіі, педагогіцы 

і г. д. У якасці рабочай дэфініцыі дысертацыйнага даследавання аўтарам 

прапанавана наступнае азначэнне: каштоўнасці як найважнейшыя сродкі 

падтрымання цэласнасці і ўстойлівасці грамадства з’яўляюцца выражэннем 

«чалавечага вымярэння рэчаіснасці», гэта базавыя элементы сацыяльна-

культурнай сферы, якія выступаюць індыкатарамі значнасці ўсіх аб’ектаў, з’яў і 

працэсаў рэчаіснасці; выяўляюць іх станоўчае ці адмоўнае значэнне для 

чалавека і грамадства.  

Класіфікацыя каштоўнасцей, шырока прадстаўленая ў навукова-тэарэтычнай 

літаратуры, характарызуецца транзітыўным статусам, дэманструе шырокі спектр 

меркаванняў, адсутнасць дакладных крытэрыяльных матрыц: неэкспліцыраванае 

паняцце не мае кансэнсусу і ў яго інтэрпрэтацыі. Даследчыкі абгрунтоўваюць 

вылучэнне самых розных градацый і іерархій каштоўнасцей: жыццѐвых 

(вітальных), матэрыяльных і духоўных, палітычных, маральных, культурных, 

эстэтычных, рэлігійных, інтэлектуальных, асобасных, групавых, агульначалавечых 

і г. д. Для журналістыкі як сацыяльнага інстытута, прафесійнай дзейнасці і формы 

медыйнай творчасці найбольш актуальнай класіфікацыяй з’яўляецца 

сэнсавызначальны варыянт тыпалогіі, у межах якога разглядаецца кампаратыўнае 

ўзаемадзеянне двух феноменаў: каштоўнасцей і каштоўнасных арыентацый. Гэта 

дазваляе кардынальна пашырыць прадмет даследавання, закрануць тэматыку 

сацыяльнай псіхалогіі, у тым ліку праблемы інтэрыярызацыі, атціцюдаў і інш. 
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Каштоўнасныя арыентацыі (каштоўнасныя адносіны) – спецыфічныя 

«персаніфікаваныя» ўласцівасці індывідуальнага быцця суб’екта і непасрэдна 

журналіста ў кантэксце прафесійнай працы. Каштоўнасныя арыентацыі 

мэтанакіроўваюць журналіста: у сваіх рашэннях, паводзінах, камунікацыі ѐн 

арыентуецца на каштоўнасці як на імператывы, што задаюць структуру, вектар, 

сродкі, спосабы яго дзейнасці ў медыясферы [2, 6, 24, 25, 28, 30, 49, 50, 75, 77, 79, 

80, 86]. 

2. Аксіялогія журналістыкі як фундаментальны раздзел сучасных 

тэарэтычных і сацыяльна-прыкладных ведаў аб прыродзе, структуры і функцыях 

медыясферы мае двуадзіную прыроду, паколькі скіравана: 1) на каштоўнасці, якія 

транслюе журналістыка; 2) на каштоўнасці самой журналістыкі як сацыяльнага 

інстытута, прафесійнай дзейнасці і формы медыйнай творчасці. Даследаванне 

спецыфікі адлюстравання аксіялагічнай праблематыкі ў беларускай медыясферы 

дае падставу вызначыць сутнасны змест журналістыкі як сацыякультурнага 

феномена: гэта і носьбіт грамадскіх ідэалаў, і форма інфармацыйна-каштоўнаснай 

рэтрансляцыі, і механізм прадуцыравання сацыяльных каштоўнасцей. Аўтарам 

вылучаюцца некалькі ўзроўняў каштоўнаснага вымярэння журналістыкі: 

а) журналістыка як каштоўнасць у аб’ектыўна-анталагічным сэнсе; 

б) журналістыка як універсальны сродак-інструментарый, паколькі яна 

рэтранслюе каштоўнасны дыскурс з эканомікі, палітыкі, культуры і мастацтва, 

сацыяльнай і маральна-духоўнай сферы. Пры гэтым творы журналістыкі могуць 

выступаць не толькі як сродак інфармавання, але і як сродак асветы, спазнання 

рэчаіснасці; і сродак прапаганды, накіраваны на ўсталяванне або змену грамадскай 

сістэмы каштоўнасцей; могуць быць крыніцай рэлаксацыі і могуць садзейнічаць 

адыходу ад грамадска-каштоўнаснай праблематыкі. Журналістыка ўсталѐўвае 

духоўна-маральныя крытэрыі ў ацэнцы рэчаіснасці, якія дапамагаюць 

медыяаўдыторыі арыентавацца ў наваколлі [1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 28, 30, 33, 41, 

48, 49, 50, 56, 58, 60, 65, 69, 73, 80, 82, 86, 92, 94]. 

3. Журналістыка транслюе сацыяльныя каштоўнасці, генерыруе іх і сама 

з’яўляецца грамадска значнай каштоўнасцю. Змена алгарытму грамадска-

гістарычнага развіцця ставіць пытанне аб пераглядзе сістэмы каштоўнасных 

арыентацый, што адбываецца пры непасрэдным удзеле сродкаў масавай 

інфармацыі. Як крыніца і рэтранслятар ідэй, меркаванняў, грамадскай думкі 

соцыуму ва ўсѐй прадметна-зместавай разнастайнасці журналістыка з’яўляецца 

аксіялагічным канструктам у культуры грамадства. Яна не толькі фарміруе пэўны 

каркас эталонаў, ідэалаў, маральна-этычных уяўленняў, але адначасова можа 

выступаць і практычнай сілай, здольнай кансалідаваць нацыю або дэзарыентаваць 

яе. Праведзенае даследаванне засведчыла, што журналістыку правамерна 

разглядаць і ў праксіялагічным аспекце, з пункту гледжання дзейснасці і 

эфектыўнасці: яна злучае пазнанне і практыку; гэта сінкрэтычны тып сацыяльных 
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адносін, скіраваны на рэалізацыю грамадскіх каштоўнасцей у рэальным жыцці. 

Своеасаблівым ключом для вытлумачэння гэтага феномена з’яўляецца прынятая 

прафесійнай садружнасцю і канкрэтным індывідам сістэма каштоўнасцей, якая 

выступае ў ролі асноўнага рэгулятара дзейнасці медыясферы і непасрэдна 

журналісцкай творчасці [1, 2, 4, 5, 6, 13, 17, 23, 25, 30, 33, 37, 45, 52, 63, 74, 79, 92, 

93, 94]. 

4. На развіццѐ нацыянальнай сістэмы сродкаў масавай інфармацыі 

ўплываюць палітыка-ідэалагічныя, фінансава-эканамічныя, сацыякультурныя, 

арганізацыйна-прававыя, прафесійна-маральныя фактары. Прынцыповыя змены 

ландшафту нацыянальнай медыйнай прасторы Рэспублiкi Беларусь канца ХХ – 

пачатку ХХІ ст. звязаны з трансфармацыяй каштоўнасцей медыясістэмы, 

рэфармаваннем інфармацыйных рэсурсаў краіны, стварэннем буйных 

медыяаб’яднанняў на базе рэспубліканскіх і абласных газет з мэтай пашырэння 

маркетынгавых магчымасцей, паляпшэння фінансава-эканамічнага і творчага 

патэнцыялу рэдакцый. Асноўныя напрамкі і праблемы мадэрнізацыі друкаванай 

перыѐдыкі, структурна-вытворчыя пераўтварэнні і арганізацыйна-тэхналагічныя 

навацыі, іх уплыў на эвалюцыю нацыянальнай медыяпрасторы патрабуюць 

далейшага грунтоўнага аксіялагічнага асэнсавання [2, 10, 20, 22, 32, 34, 52, 59, 60, 

64, 66, 67, 72, 78, 86]. 

5. Каштоўнасны патэнцыял журналістыкі найбольш дакладна выяўляецца 

падчас асвятлення найбольш складаных, лѐсавызначальных падзей рэчаіснасці – у 

экстрэмальных («памежных») абставінах, якія абвастраюць пытанні аксіялагічнага 

сэнсавызначэння. Такой этапнай падзеяй для Беларусі стала Вялікая Айчынная 

вайна, галоўны тэатр дзеянняў Другой сусветнай вайны, – маштабная 

агульнанацыянальная катастрофа, глабальны экзістэнцыяльны выклік, які 

аб’ектывіраваў праблему маральнага выбару. На мяжы ХХ–ХХІ стст. выразна 

акрэслілася сітуацыя прынцыповага аксіялагічнага выкліку, звязаная з 

фальсіфікацыямі Другой сусветнай вайны. Шматлікія гістарыяграфічныя навацыі, 

сфармуляваныя і аформленыя ў розных светапоглядных парадыгмах, сталі 

прадметам рэальнай інфармацыйнай, ідэалагічнай барацьбы. Перапісчыкі гісторыі 

актывізаваліся ў многіх краінах, у тым ліку ў Беларусі, якая ва ўмовах нямецка-

фашысцкай акупацыі аказала магутнае супраціўленне ворагу і панесла велізарныя 

чалавечыя ахвяры. Адыход ад гістарычнай праўды, фальсіфікацыі і скажэнні 

падрываюць фундамент сацыяльнай памяці, аказваюць небяспечны ўплыў на 

фармiраванне светапоглядных арыентацый медыяаўдыторыі. Разам з тым 

неабходна ўсведамляць, што да гэтага часу лiквiдаваны не ўсе «чорныя плямы» 

гiсторыi Другой сусветнай вайны. Толькі ў пачатку ХХІ ст. журналісты ўзнялі 

пытанне аб нацысцкай правакацыі: спецыяльных атрадах абвераўскiх карнiкаў, 

якія штучна ствараліся пад выглядам партызанскіх атрадаў. Распрацоўшчыкі 

фальшыўкі мелі на мэце нанесці шкоду рэпутацыі партызанскага руху, 
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у негатыўным святле прадставіць патрыятычнае супраціўленне ворагу. Аналіз 

гэтага малавядомага ракурсу вайны ў беларускіх медыя высвечвае сэнс 

«інавацыйных адкрыццяў» фальсіфікатараў гістарычнай праўды. Невыпадкова ў 

працэсе публіцыстычнай распрацоўкі ваенна-гістарычнай тэматыкі актуалізуецца 

роля медыядакументалізму.  

Дакладным дакументам часу, неабвержным фактам і важкім аргументам у 

дыялогу-палеміцы з сучаснымі перапісчыкамі гісторыі з’яўляюцца публікацыі 

падпольнага і партызанскага друку перыяду нямецка-фашысцкай акупацыі. 

Не менш значным гістарычным дакументам выступае легальная акупацыйная 

прэса Беларусі 1941–1944 гг., цалкам падкантрольная нямецкім уладам. 

Яе матэрыялы яскрава раскрываюць сутнасць нацызму і сведчаць, што пераважная 

большасць цяперашніх «новых» поглядаў на гiсторыю Другой сусветнай вайны 

з’яўляюцца не арыгiнальным доследам гiсторыi, а пераказам публiкацый 

прафашысцкага акупацыйнага друку.  

Маральную адказнасць СМІ можна разглядаць у двух аспектах: 1) захаванне 

памяці аб вайне як сэнсавызначальнай падзеі для нацыянальнага лѐсу; 

2) адказнасць за дакладнасць асвятлення і адлюстравання ваенна-гістарычнай 

тэматыкі – каб пазбегнуць інтэрпрэтацыйных напластаванняў і тэндэнцыйнасці, 

падтасовак і фальсіфікацый на карысць палітычным ці ідэалагічным устаноўкам, 

сацыяльнай кан’юнктуры [1, 2, 3, 15, 16, 18, 19, 21, 26, 32, 33, 38, 51, 53, 55, 63, 70, 

71, 78, 83, 84, 91, 93]. 

6. Публіцыстычна-доследны праект «Нашчадкi вогненных вѐсак», 

распрацаваны дысертантам для газеты «Звязда», ілюструе асноўныя тэарэтычныя 

палажэнні даследавання, пацвярджаючы, што СМІ з’яўляюцца не толькі 

«фіксатарам», але і фактарам развіцця каштоўнасных арыентацый грамадства. 

Метадалогія праекта засноўвалася на прынцыпах зваротнай сувязі з чытацкай 

аўдыторыяй. Публікацыі цыклу «Нашчадкi вогненных вѐсак» сведчаць, што на 

тэрыторыi Беларусi нямецка-фашысцкія акупанты вялi вайну на знiшчэнне; 

мэтанакiраваная нацысцкая палiтыка генацыду ў адносiнах да насельнiцтва 

Беларусi стала велiзарнай нацыянальнай трагедыяй – злачынствам супраць 

чалавечнасці, якое не мае тэрміну даўнасці. Праект «Нашчадкі вогненных вѐсак» 

надаў імпульс даследавання ваенна-патрыятычнай тэматыкі рэгіянальным медыя: 

многія раѐнныя газеты краіны адкрылі адпаведныя рубрыкі, заняліся пошукавай 

працай, каб на сваіх старонках даць слова землякам – сведкам трагедый спаленых 

вѐсак. Новыя метады масавай работы рэдакцый СМІ, накіраваныя на актывацыю 

саўдзелу медыяаўдыторыі ў асэнсаванні сацыяльнай практыкі, з’яўляюцца 

аксіялагічнай формай «уключанага» публіцыстычнага даследавання рэчаіснасці.  

Дакумент з’яўляецца надзейным аргументам у гістарычных дыскусіях. 

Медыйная актуалізацыя дакументалізму прадугледжвае больш актыўнае 

выкарыстанне найноўшых інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. На парадак 
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дня паўстае задача стварэння нацыянальнага інтэрнэт-партала, прысвечанага 

Другой сусветнай вайне ў Беларусі, дзе былі б выкладзены архіўныя дакументы, 

навуковыя даследаванні, падпольная і партызанская перыѐдыка, мемуарыстыка.    

З эксклюзіўным масівам ваенна-гістарычнай дакументацыі, звязанай з 

асаблівасцямі Другой сусветнай вайны ў Беларусі, маглі б пазнаѐміцца ва ўсім 

свеце [2, 15, 16, 18, 19, 26, 48, 84, 91, 93]. 

7. З нарастаннем крызісных з’яў у экалагічнай сферы, пашырэннем рызыкі 

прыродных катаклізмаў і тэхнагенных катастроф кардынальна пераасэнсоўваецца 

фундаментальная каштоўнасць, якая складае аснову чалавечага існавання, – 

адзінства чалавека і прыроды. Пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС экалагічная 

бяспека разглядаецца як сутнасная ўмова існавання чалавецтва, яго здольнасці да 

самазахавання і самаразвіцця. Асабліва актуальна гэта для Беларусі. 

Чарнобыльская катастрофа з’явілася глабальнай экзістэнцыяльнай праблемай, 

сувымяральнай з ваеннай: вырашаўся лѐс нацыі. У дысертацыйным даследаванні 

зроблена сістэмная класіфікацыя спецыфікі асвятлення ў беларускіх СМІ 

паслячарнобыльскай рэальнасці. Патэнцыял медыяэкаэтыкі, найважнейшага 

рэсурсу сучаснай беларускай журналістыкі, накіраваны на стварэнне ўстойлівай 

сістэмы інфармацыйна-экалагічнай бяспекі, фарміраванне ў Беларусі школы 

айчыннай экалагічнай журналістыкі. Яе характэрнымі асаблівасцямі з’яўляюцца: 

аператыўнасць, дакладнасць, кампетэнтнасць, узважанасць у адборы, падачы і 

інтэрпрэтацыі фактаў, адыход ад танальнасці катастрафізму, неабгрунтаванага 

падагрэву эмоцый, далучэнне да супрацоўніцтва са СМІ навукоўцаў і экспертаў. 

У мэтах павышэння экалагічнай кампетэнцыі журналісцкіх кадраў шырока 

выкарыстоўваюцца магчымасці медыяадукацыі [2, 35, 47, 86]. 

8. Працэсы, якія адбываюцца ў грамадстве ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст., 

закранаюць каштоўнасныя структуры быцця, таму адной з дамінантных 

становіцца сфера медыяэтыкі. Яна выконвае ролю метадалагічнага компаса 

прафесіі: вызваліўшыся ад партыйна-дзяржаўнага кантролю і цэнзуры, 

журналістыка трапіла ва ўмовы жорсткай фінансава-эканамічнай залежнасці. Гэта 

прывяло да ўзнікнення новых негатыўных з’яў і не менш складаных аксіялагічных 

праблем. Новыя інтэрактыўныя формы і метады работы з медыяаўдыторыяй, якія 

шырока выкарыстоўваюцца праз інфармармацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі, 

нараджаюць дадатковыя дылемы маральна-этычнага і прававога характару. 

У пагоні за ростам тыражоў газет і часопісаў, за рэйтынгамі тэле-, радыѐпраграм, 

інтэрнэт-рэсурсаў некаторыя рэдакцыі СМІ пачалі адступаць не толькі ад 

прафесійнай этыкі, але і ад элементарных норм агульначалавечай маралі: свабода 

слова трактуецца як свабода ад адказнасці за дакладнасць інфармацыі 

(замоўчванне адных фактаў і гіпертрафіраваная падача іншых); падмена 

спрадвечных каштоўнасцей сітуацыйна зручнымі; паляванне за «смажанай» 

сенсацыяй; тыражуемыя тэндэнцыйныя штампы-ўстаноўкі, бессэнсоўныя 
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інфармацыйныя эксперыменты; падтасоўка фактаў, дэзынфармацыя і дыфамацыя; 

«вайна кампраматаў»; грубае ўмяшанне ў прыватнае жыццѐ грамадзян і да т. п.  

Журналісцкія арганізацыі, праяўляючы клопат пра рэпутацыю і аўтарытэт 

прафесіі, распрацавалі і прынялі адпаведныя прафесійна-этычныя дакументы: 

Беларускі саюз журналістаў – Кодэкс прафесійнай этыкі журналіста (1995), 

Беларуская асацыяцыя журналістаў – Дэкларацыю прынцыпаў прафесійнай этыкі 

беларускіх журналістаў і сродкаў масавай інфармацыі (1997) і Кодэкс 

журналісцкай этыкі (2006). Даследаванне сістэмы прафесійна-маральнай 

рэгуляцыі журналісцкай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь дазваляе абгрунтаваць 

рэкамендацыі аб неабходнасці прыняцця агульнага Кодэкса прафесійнай этыкі 

беларускага журналіста, распрацаванага сумесна прадстаўнікамі БСЖ і БАЖ пры 

ўдзеле Грамадскага каардынацыйнага савета ў сферы масавай iнфармацыi [1, 2, 5, 

11, 12, 14, 27, 29, 31, 36, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 54, 57, 61, 62, 64, 76, 81, 92]. 

9. Трансфармацыя медыйнай сферы абумоўлівае ўзрастанне ролі 

адукацыйнага фактару, неабходнасць франтальнага аксіялагічнага падыходу да 

медыянавучання, арыентаванага на дамінантныя сацыяльныя каштоўнасці. 

Ідэалогія падрыхтоўкі будучага журналіста акцэнтавана грунтуецца на 

непарыўным злучэнні прафесіяналізму і маральнасці, што прадугледжвае 

распрацоўку і ўкараненне ў практыку медыяадукацыі інавацыйных педагагічна-

творчых і выхаваўча-метадычных тэхналогiй, інтэрактыўных методык і прыѐмаў 

навучання, якія спрыяюць фарміраванню крэатыўных, высокакваліфікаваных, 

кампетэнтных кадраў.  

Журналістыка не проста форма асвятлення і інтэрпрэтацыі рэчаіснасці – гэта 

іманентны, неад’емны кампанент сацыякультурнай прасторы, маральна-

аксіялагічная лабараторыя грамадства. Галоўны аксіялагіячны прынцып, стрыжань 

журналістыкі можна вызначыць наступнай формулай: прафесіяналізм + 

маральнасць + адказнасць. Гэта гарантуе журналісту і СМІ – пры ўсѐй 

разнастайнасці прыѐмаў, механізмаў, метадаў і сродкаў работы – выйсце на 

дадатныя грамадскія пазіцыі, якія адпавядаюць агульначалавечым каштоўнасцям, 

маральна-этычным і прававым нормам [1, 2, 7, 9, 40, 43, 44, 62, 68, 69, 85, 86, 87, 

88, 89, 90]. 

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў даследавання 

1. Матэрыялы дысертацыйнай працы і атрыманыя вынікі могуць быць 

выкарыстаны пры далейшым даследаванні сродкаў масавай iнфармацыi, навукова-

тэарэтычнай распрацоўцы праблем аксіялогіі журналістыкі, удакладненні 

механізмаў уплыву медыя на фарміраванне грамадскай думкі ва ўмовах 

глабальных цывілізацыйных трансфармацый. Дысертацыйныя напрацоўкі могуць 

выкарыстоўвацца ў вучэбна-педагагічным працэсе ўстаноў адукацыі 

журналісцкага профілю, пры падрыхтоўцы і перападрыхтоўцы журналiсцкiх 
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кадраў. Выпрацаваныя рэкамендацыі будуць карыснымі ў штодзѐннай 

рэдакцыйнай працы СМІ і медыйнай творчасці. 

2. Вынікі дысертацыйнага даследавання атрымалі шырокае ўкараненне ў 

вучэбным працэсе на факультэце журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 

ўнiверсiтэта: у ходзе выкладання курсаў «Прафесійная этыка журналіста», 

«Журналісцкае майстэрства», «Інфармацыйныя жанры журналістыкі», «Тэхналогіі 

інтэрв’ю». На аснове распрацаванай дысертантам аўтарскай праграмы вучэбнай 

дысцыпліны «Прафесійная этыка журналіста» зацверджана тыпавая праграма 

курса для спецыяльнасцей 1-23 01 08 «Журналістыка (па напрамках)», 1-23 01 09 

«Журналістыка міжнародная» (рэгістрацыйны № ТД-Е.696/тып). Распрацаваныя 

дысертантам інтэрактыўныя методыкі і прыѐмы, якія выкарыстоўваюцца пры 

выкладанні курса «Прафесійная этыка журналіста», уплываюць на ўзровень 

творчай актыўнасці студэнтаў, стымуляванне рэфлексіўнай ацэнкі прыярытэтаў 

творчай дзейнасці. 

3. Дысертацыйныя напрацоўкі выкарыстаны аўтарам пры падрыхтоўцы 

праграмы факультатыва «Школа юнага журналіста», пры распрацоўцы вучэбна-

метадычных практыкумаў з мэтай пазнаѐміць навучэнцаў з сутнаснымі 

характарыстыкамі сучаснай медыясферы, аксіялагічнымі асаблівасцямі 

журналістыкі як прафесійнай дзейнасці і формы медыйнай творчасці. 

4. Праведзенае даследаванне сістэмна абгрунтоўвае неабходнасць 

комплекснага працягу і паглыблення інфармацыйных стратэгій сучаснай 

беларускай медыйнай прасторы, звязаных з вырашэннем задач па захаванні 

гістарычнай і сацыяльнай памяці, нацыянальна-культурных каштоўнасцей. 

Суверэнная Рэспубліка Беларусь знаходзіцца ў стане аксіялагічнага выбару: 

праблема нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці набывае шматвектарнае 

вымярэнне і выяўляецца ў самых розных сферах, у тым ліку ў журналістыцы, 

мовазнаўстве і літаратуразнаўстве, гісторыі, мастацтвазнаўстве, этнаграфіі, 

тапаніміцы, музейнай справе і г. д. Вынікі даследавання сведчаць пра 

неабходнасць ажыццяўлення верыфікаванай, узважанай палітыкі ў гэтым кірунку, 

з улікам кантэксту нацыянальна-культурных традыцый, гістарычнай памяці, 

сацыяльных дасягненняў беларускага народа. 

5. Вынікі дысертацыйных вышукаў уведзены ў навукова-асветніцкую і 

культурна-адукацыйную дзейнасць Дзяржаўнага мемарыяльнага комплексу 

«Хатынь», Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. 

Даследаванне актуалізуе задачу больш шырокага выкарыстання найноўшых 

інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій, стварэння нацыянальнага інтэрнэт-

рэсурсу, прысвечанага гісторыі Другой сусветнай вайны ў Беларусі.  

6. У мэтах захавання і замацавання каштоўнаснай сістэмы медыясферы, 

распаўсюджвання лепшых традыцый нацыянальных сродкаў масавай інфармацыі 

актуалізуецца задача стварэння музея гісторыі беларускай журналістыкі. 
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РЭЗЮМЭ 

Падаляк Таццяна Уладзіміраўна 

Аксіялогія сучаснай беларускай журналістыкі 

Ключавыя словы: аксіялогія, журналістыка, інфармацыйная прастора, 

каштоўнасці, медыяадукацыя, медыядакументалізм, медыяэкаэтыка, 

нацыянальна-дзяржаўныя інтарэсы, прафесійная этыка, сацыяльная 

адказнасць, сродкі масавай інфармацыі (СМІ).  

Мэта даследавання – распрацоўка тэарэтыка-метадалагічных і 

канцэптуальных асноў аксіялогіі беларускай журналістыкі, фарміраванне якой 

ажыццяўлялася ў кантэксце атрымання Рэспублікай Беларусь суверэнітэту, 

станаўлення базісных прынцыпаў дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі ў 

сацыякультурных умовах канца ХХ – пачатку ХХІ ст., у працэсе ўзрастаючай 

адказнасці прэсы за развіццѐ прыярытэтных сацыяльных каштоўнасцей, 

светапоглядных уяўленняў і маральна-этычных імператываў медыяаўдыторыі, 

нацыянальна-дзяржаўных інтарэсаў грамадства. 

Метады даследавання: структурна-функцыянальны, герменеўтычны, 

параўнальны, гістарычны, аналітычны, эўрыстычны. 

Атрыманыя вынікі і іх навуковая навізна. Упершыню на падставе 

комплекснага даследавання грамадска-палітычнага перыядычнага друку 

Рэспублікі Беларусь канца ХХ – пачатку ХХІ ст. рэалізавана канцэптуалізацыя 

аксіялагічнай парадыгмы сучаснай беларускай журналістыкі як 

найважнейшага сацыякультурнага інстытута эпохі дыгіталізацыі, сферы 

прафесійнай дзейнасці і формы медыйнай творчасці на базе сістэмнага 

вывучэння прынцыпаў, метадаў, механізмаў вытворчасці і распаўсюджвання 

інфармацыйнай прадукцыі. Аксіялогія журналістыкі як трансдысцыплінарны 

ракурс даследавання СМІ дазваляе ажыццяўляць інтэграцыйны аналіз 

медыясферы і выяўляць перспектыўныя тэндэнцыі яе развіцця ва ўмовах 

трансфармацыі соцыуму і кардынальных пераўтварэнняў 

інфармацыйнай прасторы. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні атрыманых вынікаў. Матэрыялы 

дысертацыі могуць быць выкарыстаны пры далейшай распрацоўцы навукова-

тэарэтычных пытанняў аксіялогіі журналістыкі; у вучэбна-педагагічным 

працэсе ў ходзе падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі журналісцкіх кадраў; у 

практычнай дзейнасці рэдакцыйных калектываў СМІ і медыйнай творчасці. 

Сфера прымянення: журналістыка, медыяпедагогіка, літаратура-

знаўства, гістарыяграфія Беларусі. 
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РЕЗЮМЕ 

Подоляк Татьяна Владимировна 

Аксиология современной белорусской журналистики 

Ключевые слова: аксиология, журналистика, информационное 

пространство, ценности, медиаобразование, медиадокументализм, 

медиаэкоэтика, национально-государственные интересы, профессиональная 

этика, социальная ответственность, средства массовой информации (СМИ). 

Цель исследования – разработка теоретико-методологических и 

концептуальных основ аксиологии белорусской журналистики, формирование 

которой осуществлялось в контексте обретения Республикой Беларусь 

суверенитета, становления базисных принципов государственной 

информационной политики в социокультурных условиях конца                       

ХХ – начала ХХI в., в процессе возрастающей ответственности прессы за 

развитие приоритетных социальных ценностей, мировоззренческих 

представлений и морально-этических императивов медиааудитории, 

национально-государственных интересов общества. 

Методы исследования: структурно-функциональный, герменевтический, 

сравнительный, исторический, аналитический, эвристический.  

Полученные результаты и их научная новизна. Впервые на основе 

комплексного исследования общественно-политической периодической печати 

Республики Беларусь конца ХХ – начала ХХI в. реализована концептуализация 

аксиологической парадигмы современной белорусской журналистики как 

важнейшего социокультурного института эпохи дигитализации, сферы 

профессиональной деятельности и формы медийного творчества на базе 

системного изучения принципов, методов, механизмов производства и 

распространения информационной продукции. Аксиология журналистики как 

трансдисциплинарный ракурс исследования СМИ позволяет осуществлять 

интегративный анализ медиасферы и выявлять перспективные тенденции ее 

развития в условиях трансформации социума и кардинальных преобразований 

информационного пространства. 

Рекомендации по использованию полученных результатов. Материалы 

диссертации могут быть использованы при дальнейшей разработке научно-

теоретических вопросов аксиологии журналистики; в учебно-педагогическом 

процессе в ходе подготовки и переподготовки журналистских кадров; в 

деятельности редакционных коллективов СМИ и медийном творчестве. 

Сфера применения: журналистика, медиапедагогика, литературоведение, 

историография Беларуси.  



49 

RESUME 

 

Padaliak Tatsiana Uladzimirauna 

 

Axiology of Contemporary Belarusian Journalism 

 

Key words: axiology, journalism, informational space, values, media 

education, media documentary, media eco-ethics, national and state interests, 

professional ethics, social responsibility, mass media. 

Purpose of research: to work out theoretical, methodological and conceptual 

basis of axiology of the Belarusian journalism, the formation of which took place in 

the context of acquisition of the Belarusian sovereignty as well as developing basic 

principles of the state informational policy in social and cultural conditions at the 

end of the 20
th

 – the beginning of the 21
st
 centuries during the process of increasing 

print media responsibility for the development of priority social values, ideological 

views, moral and ethical imperatives of the media industry as well as national and 

state interests of the society. 

Methods of research: structural and functional, hermeneutic, comparative, 

historical, analytical, heuristic.  

Results and their scientific novelty. For the first time on the basis of complex 

research of social and political periodicals of the Republic of Belarus covering the 

period of the end of the 20
th
 – the beginning of the 21

st
 centuries the 

conceptualization of axiological paradigm of the contemporary Belarusian 

journalism was implemented. The contemporary Belarusian journalism is considered 

to be the most important sociocultural institute of the era of digitalization, the sphere 

of professional activity and a form of media creativity on the basis of systematic 

learning of principles, methods and mechanisms of media production and spread of 

informational production. Axiology of journalism as a transdisciplinary angle of 

mass media research allows to carry out integrative analysis of media sphere and 

identify perspective tendencies of its development in the conditions of society 

transformation and modification transformations of the informational space. 

Recommendations on use of the achieved results. The dissertation materials 

can be used for further development of scientific and theoretical issues of axiology 

of journalism; in educational process while training and retraining of journalists; in 

practical activity of mass media editorial boards and media creativity. 

Sphere of application: journalism, media pedagogy, literary studies, 

historiography of Belarus.  
 


