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То есть именно посредством коммуникационных технологий сами 
СМИ способны выступать как компонента социально-политической си-
стемы, действуя в соответствии с развитием общества.

В структуре социально-политической системы, наряду с депутат-
ским корпусом, общественными организациями, СМИ находятся в так 
называемой промежуточной зоне: на «входе» в систему – отражают и 
передают государству интересы и запросы социальной среды, на «вы-
ходе» – информируют общество о деятельности государства, проводят 
в массы политический курс страны. Этим они  способствуют взаимной 
адаптации социальных слоев, социально-политических институтов и 
государственной власти, выступая как средство поддержания систем-
ной стабильности.
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АДУКАцЫЯ ДАРосЛЫх ЯК гЛАБАЛьнЫ МЕгАТРЭнД  
І вАжнЫ сКЛАДнІК У жЫццІ сУчАснАгА чАЛАвЕКА
Важнасць развіцця адукацыі дарослых асабліва яскравая ў кантэк-

сце новых,  сцверджаных ва ўсім свеце педагагічных ідэй, – ідэй бес-
перапыннай адукацыі і чалавекацэнтрызму, што з’яўляюцца асновай 
сучаснага разумення дадатковай адукацыі дарослых. Дадатковая аду-
кацыя ператвараецца ў адну з асноўных форм сацыяльнай актыўнасці 
чалавека і найважнейшую сферу дзейнасці грамадства,  пры гэтым 
асноўная адукацыя выступае галоўнай умовай і перадумовай  далей-
шага развіцця асобы.  Важна і тое, што ў сістэме дадатковай адукацыі 
дарослых адбываюцца інтэнсіўныя працэсы распрацоўкі новых мадэляў 
навучання, фарміраванне інавацыйных педагагічных тэхналогій, якія за-
тым распаўсюджваюцца на іншыя ўзроўні адукацыйнай сістэмы. Прак-
тыка-арыентаваная мадэль адукацыі дае магчымасць разглядаць дадат-
ковую адукацыю дарослых у якасці спосабу ўсвядомленай/асэнсаванай 
рэалізацыі асобай яе жыццёва значных праектаў. Шырокае развіццё гэ-
тага кірунку выклікана актуалізаванымі запатрабаваннямі самога дарос-
лага чалавека ў працягу сваёй адукацыі, абумоўленымі, у першую чаргу, 
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значнымі сацыяльна-эканамічнымі і культурнымі зменамі ў грамадстве. 
Па гэтых прычынах неабходна гаварыць пра неабходнасць пераасэнса-
вання ролі, функцый і месца дадатковай адукацыі ў адукацыйнай пра-
сторы грамадства. У апошні час у многіх краінах праводзяцца значныя 
адукацыйныя рэформы ў адказ на неабходнасць «зрабіць адукацыю на 
працягу ўсяго жыцця чалавека даступнай для ўсіх».

Зварот да адукацыі дарослых у нашай краіне выкліканы таксама 
запытамі рынку працы, галоўнымі патрабаваннямі якога да сучаснага 
спецыяліста становяцца камптэнтнасць і прафесіяналізм. Так, факуль-
тэт павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Інстытута журналістыкі 
БДУ – гэта адзінае падраздзяленне, што спецыялізуецца на дадатковай 
адукацыі дарослых, дзейнасць якога накіравана на рэалізацыю наступ-
ных адукацыйных праграм: 

– павышэнне кваліфікацыі, 
– навучальныя курсы (тэматычныя семінары), 
– перападрыхтоўка. 
Вопыт працы факультэта паказаў, што перавагі яго дзейнасці – 

у мабільнасці, хуткім рэагаванні на зменлівыя запатрабаванні ў 
падрыхтоўцы кваліфікаваных кадраў, рэалізацыі актуалізаваных 
зацікаўленасцяў самой асобы. Тым самым факультэт павышэння 
кваліфікацыі і перападрыхтоўкі вырашае задачу нумар адзін: «вытвор-
часць кампетэнтных людзей – людзей, здольных прымяняць свае веды 
ў зменлівых умовах, людзей, чыя асноўная кампетэнцыя зводзіцца да 
ўмення ўключыцца ў пастаянную самаадукацыю на працягу ўсяго свай-
го жыцця».

Разам з тым, як паказвае практыка, у сістэме павышэння кваліфікацыі 
і перападрыхтоўкі неабходна больш шырока развіваць і ўкараняць ды-
станцыйнае павышэнне кваліфікацыі. Гэта патрабуе, у сваю чаргу, 
інфармацыйнага, тэхнічнага, кансультацыйнага суправаджэння падоб-
най дзейнасці, распрацоўкі адзінага парадку аказання адукацыйных пас-
луг ва ўказанай форме. Акрамя таго, прафесійнае развіццё спецыяліста, 
ды і ў цэлым асобы, павінна ажыццяўляцца не эпізадычна, а пастаянна, 
бесперапынна.  

За гэты час на факультэце сфарміравалася ўнікальная атмасфера, 
пэўны карпаратыўны дух і еднасць слухачоў і выкладчыкаў. Тыя, хто 
навучаюцца на факультэце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі, 
пастаянна далучаны да новых тэхналогій, да новых ідэй і задач сучаснай 
медыясферы, да сучасных задач і пытанняў культурнага, эканамічнага, 
палітычнага і сацыяльнага жыцця і дзейнасці нашай краіны, да  тых 
высокіх задач, якія стаяць перад нашай дзяржавай. 
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У сучасным свеце для падтрымкі высокай асабістай канкурэнта-
здольнасці неабходна пастаянна набываць новыя веды і абнаўляць 
наяўныя. Інвестыцыі ў асноўнае і дадатковае навучанне з’яўляюцца 
самымі перспектыўнымі для тых, хто хоча быць запатрабаваным 
спецыялістам на рынку працы як сёння, так і ў будучым.
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МТРК «МиР»: сосТоЯниЕ и пЕРспЕКТивЫ
Одновременное и поступательное развитие сетей вещания телека-

налов «МИР», «МИР 24», «МИР HD» и радио «МИР», вместе с уве-
личением посещаемости интернет-порталов «MIRTV.RU», «MIR24.
TV». «RADIOMIR.FM», позволяет сохранить и расширить аудиторию 
средств массовой информации МТРК «Мир»  в информационном про-
странстве стран-учредителей, несмотря на все возрастающую конку-
ренцию со стороны других медийных холдингов.

Основные цели и задачи на 2016 г. связаны с дальнейшим развити-
ем вещания телеканалов «МИР» и «МИР 24» в условиях формирования 
среды цифрового эфирного вещания с полноценным запуском вещания 
и началом активного строительства сети вещания телеканала «МИР 
HD», строительством сети эфирного вещания радиоканала «МИР»  в 
странах-учредителях МТРК «Мир».

В условиях продолжающихся кризисных явлений особенно важным 
является оптимизация расходов на организацию вещания телеканалов 
«МИР», «МИР 24», «МИР HD» и радио «МИР». Решением данного во-
проса могло бы стать  включение СМИ в состав пакета обязательных 
(социальных, национальных,  общедоступных) телеканалов и радиока-
налов для бесплатной ретрансляции операторами, осуществляющими 
трансляцию телеканалов в кабеле, IP, непосредственно спутниковое ве-
щание и трансляцию в других внеэфирных средствах.

Также необходимо осуществлять поиск партнеров, способных ком-
пенсировать затраты операторам связи на ретрансляцию, за счет раз-
мещения региональной рекламы в выделенных для этого рекламных  
тайм-слотах.

Телеканал «МИР»
Телеканал «МИР» планирует в ближайшее время ретранслировать 

на территории 12 государств СНГ, Грузии и стран Балтии: Азербайд-


