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ЖУРНАЛІСТ: ЭВАЛЮЦЫЯ ПРАФЕСІІ Ў БЕЛАРУСІ
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Адзначаецца, што прафесія журналіста з’яўляецца вынікам аб’ектыўнай неабходнасці грамадства ў стварэнні свайго жывога 
летапісання з мэтай захаваць у памяці дасягненні зямной цывілізацыі і тыя бясконцыя каштоўнасці, якія створаны чалавекам на 
працягу ўсёй гісторыі. Паказана ў рэтраспектыве, як выкрышталізоўвалася прафесія журналіста ў Беларусі.
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ЖУРНАЛИСТ: ЭВОЛЮЦИЯ ПРОФЕССИИ В БЕЛАРУСИ

О. Г. СЛУКА1)

1)Институт журналистики БГУ, ул. Кальварийская, 9, 220004, г. Минск, Республика Беларусь

Отмечается, что профессия журналиста является результатом объективной необходимости общества в создании своего 
живого летописания с целью сохранить в памяти достижения земной цивилизации и те бесконечные ценности, которые соз-
даны человеком на протяжении всей истории. Показано в ретроспективе, как кристаллизировалась профессия журналиста 
в Беларуси.
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The profession of a journalist is the result of the objective necessity of the society to create its’ own living chronicle to preserve the 
achievements and everlasting values of the civilization in the memory of the Universe. The article defines the formation of journalism 
as a profession in Belarus at different historical stages.
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Першая інфармацыйная рэвалюцыя суправаджалася інтэнсіўным працэсам камунікацыі ва ўсіх сфе-
рах грамадскіх адносін. У рэлігійным і свецкім жыцці пашыралася выкарыстанне інфармацыі з мэтай 
арганізацыі гаспадарчай, ваеннай, навуковай і сацыяльна-культурнай дзейнасці. У соцыуме з'явілася 
аб’ектыўная неабходнасць пастаянна атрымліваць інфармацыю аб развіцці сусвету.

Адкрыццё творчага працэсу, асветніцкага, інтэлектуальнага фактараў развіцця грамадства здзейсніў 
Францыск Скарына. Паўтысячы гадоў таму ён упершыню ў гісторыі выдаў друкаваныя кнігі Бібліі на 
старабеларускай мове. Гэта падзея аб’яднала рэлігію, адукацыю, навуку і культуру ў агульным ды-
ялектычным працэсе духоўнага і эканамічнага развіцця грамадства, вызначыла асновы станаўлення 
беларускага этнасу. Філасофская публіцыстыка Ф. Скарыны і яго знакамітых паслядоўнікаў стала 
гуманістычнай школай, у якой фарміравалася беларуская нацыя, закладваліся асновы спецыфічнай 
творчай дзейнасці – журналістыкі – і прафесіі журналіста. 

Гэтаму садзейнічала ўзнікненне перыядычнага друку. У 1563 г. у г. Нясвіжы выйшла першая га-
зета (яшчэ не перыядычная) «Навіны грозныя…». Такія прагазеты выдаваліся ў той час і ў краінах 
Еўропы. У Італіі інфармацыйны лісток прадаваўся на вуліцы за манету, якая называлася «газета», адкуль 
і пайшла вядомая цяпер усяму свету назва. Ідэалогія першых выданняў Вялікага Княства Літоўскага  
выходзіла за межы феадальнай традыцыі. Іх тэматыкай была абарона краіны, захаванне яе цэласнасці, 
праваслаўнай веры і адмаўленне каталіцкай экспансіі, развіццё асветы, народнай культуры, пашырэнне 
ўжывання беларускай мовы. 

Таленавітыя публіцысты і выдаўцы ў Новы час стварылі на Беларусі сістэму перыядычнага дру-
ку. Выданнямі, якія азнаменавалі сабой эпахальныя перамены ў грамадстве, з’яўляліся рэвалюцыйная 
газета «Мужыцкая праўда», радыкальна-дэмакратычная газета «Віленскі веснік», якая выходзіла 
больш за 150 гадоў, афіцыйныя «Губернскія ведамасці», «Епархіяльныя ведамасці» і інш. Вызна-
чальную ролю ў працэсе фарміравання асноў журналісцкай прафесіі адыграла газета «Наша ніва», ва-
кол якой былі аб’яднаны таленавітыя прадстаўнікі творчых прафесій. Выданне, галоўным рэдактарам 
якога ў гады Першай сусветнай вайны быў духоўны настаўнік беларускага народа Янка Купала, стала 
школай журналістыкі, публіцыстыкі і літаратуры. Рэдакцыя паскорыла працэс станаўлення беларускай 
нацыі, заснавала народны інстытут нацыянальна-дэмакратычнай ідэалогіі, сфармулявала ідэю ства-
рэння самастойнай дзяржавы. Публіцыстыка «Нашай нівы» была ўзорам прафесійнага майстэрства, 
фарміравання патрыятычнай творчай пазіцыі журналістаў, зацвердзіла на практыцы асноўныя прын-
цыпы іх дзейнасці. Грамадска-палітычная, літаратурная і публіцыстычная спадчына выдання стала 
прафесійнай асновай для стварэння перыядычнага друку ў БССР. 

Пасля рэвалюцыі 1917 г. у Беларусі была створана нацыянальная сістэма перыядычнага друку, раз-
лічаная на ўсе сацыяльныя катэгорыі насельніцтва. Галоўным нацыянальным выданнем стала газета 
«Звязда». Аднак у гэты перыяд рэдакцыі мелі патрэбу ў журналістах новай фармацыі. У 1918 г. Віцебскі 
губернскі камітэт бальшавікоў арганізаваў школу для партыйна-савецкіх работнікаў з тэрмінам навучан-
ня шэсць месяцаў, дзе атрымлівалі адукацыю савецкія журналісты. На базе школы ў 1920–1921 гг. быў 
арганізаваны Камуністычны ўніверсітэт імя Ф. Энгельса. У 1921 г. выходзіў «Журнал Витебского отде-
ления РОСТА», дзе былі надрукаваны «Дзесяць запаведзяў савецкага журналіста». Камандаванне Заход-
няга фронту ў 1920 г. у г. Магілёве стварыла ваеннае аддзяленне РОСТА, а пры ім – школу журналістаў, 
якая складалася з трох секцый (арганізацыйнай, юрыдычнай і палітычнай), для супрацоўнікаў тэлеграф-
ных агенцтваў, ваенных газет і вайсковых радыёстанцый. Атрымаць прафесію журналіста можна было 
і ў Мінскай партыйнай школе, якая адкрылася ў 1920 г. Партыйныя школы давалі магчымасць тым, каго 
партыйныя камітэты «прызначалі» журналістамі, атрымаць навыкі арганізацыі і выпуску газет.

З цягам часу вучоба журналістаў у БССР набывала сістэмнасць і грунтоўнасць. У 1925 г. ЦК КП(б)Б  
на базе Мінскай вышэйшай партыйнай школы адкрыў Камуністычны ўніверсітэт імя У. І. Леніна. Там 
было створана газетнае аддзяленне з трохгадовым тэрмінам навучання. Універсітэт здзейсніў пяць 
выпускаў студэнтаў. Дзясяткі рэдактараў, адказных сакратароў, літаратурных супрацоўнікаў мясцовага 
друку сталі журналістамі не толькі па прызванні, але і па адукацыі. Аднак гэта не вырашала праблемы 
з прафесійнымі кадрамі для перыядычнага друку.

Савецкая ўлада знайшла дзейсны выхад: у БССР быў разгорнуты масавы рух рабочых і сялянскіх 
карэспандэнтаў – рабселькараў. Дзясяткі тысяч маладых людзей станавіліся грамадскімі карэспан-
дэнтамі перыядычных выданняў. Рэдакцыі атрымлівалі вялікую колькасць пісем з інфармацыяй, 
вершамі, п’есамі, апавяданнямі. У сярэдзіне 1930-х гг. у Беларусі налічвалася каля 300 тыс. рабселька-
раў, якія папоўнілі прафесійны журналісцкі корпус. Многія з іх сталі вядомымі журналістамі, паэтамі, 
празаікамі, рэдактарамі, арганізатарамі і выдаўцамі газет і часопісаў. Напрыклад, таленавіты раманіст-
філосаф Кузьма Чорны (Мікола Раманоўскі) у 1920-я гг. быў рабселькарам, супрацоўнікам і адным 
з арганізатараў заснавання газеты «Беларуская вёска». Рабселькараўскі рух на Беларусі з’яўляўся 
эфектыўнай творчай школай журналістаў, пісьменнікаў і публіцыстаў. 
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У гэты перыяд у Беларусі склаўся вобраз журналіста партыйна-савецкага друку: гэта быў мала-
ды чалавек да 30 гадоў, з пачатковай або сярэдняй адукацыяй, перакананы ў ідэалах савецкай улады. 
Галоўнымі прафесійнымі якасцямі журналіста з’яўляліся сумленнасць, праўдзівасць, памкненне да 
ісціны, абарона інтарэсаў чалавека. У той час у грамадскай думцы сфарміравалася ўстойлівае пачуццё 
даверу да журналістаў, рэдакцый газет і часопісаў, друкаванага слова. «Дзе журналіст – там і праўда, 
дзе газета – там і надзея», – лічылі чытачы.

У пачатку 1930-х гг. у журналістыцы Беларусі адбыліся значныя змены. Былі створаны абласныя, 
раённыя, прафесійныя, маладзёжныя, палітычныя, ваенныя шматтыражныя газеты і часопісы, пашыра-
лася дзейнасць беларускага радыё. Агульная колькасць перыядычных выданняў у рэспубліцы вырасла 
да 200. Нацыянальны друк вёў адкрыты, масавы, канструктыўны, сістэмны і эфектыўны дыялог з гра-
мадствам. Рос адукацыйны, культурны і інтэлектуальны ўзровень беларускага грамадства. Адпаведна 
гэтаму павінна было расці і прафесійнае майстэрства журналістаў. 

У публіцыстыцы і літаратуры быў сфарміраваны яркі і шматгранны вобраз беларускага народа, 
рабочага класа і сялянства, народнай інтэлігенцыі. Працавітасць, адданасць ідэалам сацыялістычнай 
рэчаіснасці сталі асабістым перакананнем савецкіх людзей, якое склалася пад уплывам штодзён-
най прапаганды новага ладу жыцця, імкнення да матэрыяльнага дабрабыту, маральнай чысціні і аду- 
каванасці.

У 1932 г. быў створаны Камуністычны інстытут журналістыкі (КІЖ) імя С. М. Кірава. Прафесія 
журналіста перастала залежаць ад выпадковых абставін лёсу чалавека, набыла статус акадэмічнай 
спецыяльнасці, што прадугледжвала выдачу адпаведнага дыплома. У КІЖы была створана першая 
кафедра журналістыкі. За дзесяць гадоў існавання (да 1941 г.) інстытут выпусціў вялікую колькасць 
журналістаў, пісьменнікаў, публіцыстаў. Студэнтам КІЖа быў у свой час і рэдактар падпольнай у гады 
Вялікай Айчыннай вайны газеты «Звязда» Герой Савецкага Саюза Уладзімір Амельянюк. 

Такім чынам, у даваенны час у Беларусі была створана першасная сістэма падрыхтоўкі і павы-
шэння кваліфікацыі творчых кадраў, фарміравалася нацыянальная аснова беларускай журналістыкі 
і літаратуры. Аб гэтым сведчаць дзейнасць беларускіх газетчыкаў у гады сталінскіх пяцігодак, гераізм, 
праяўлены ў барацьбе супраць фашызму, калі журналісты «да штыка прыраўнялі пяро» (многія з іх, 
на жаль, загінулі). Даваенная беларуская журналістыка з’яўляецца важнай часткай агульнага працэсу 
ўмацавання савецкай улады, развіцця народнай гаспадаркі, адукацыі, навукі і культуры. У гэты час 
закончыўся працэс фарміравання асноў беларускай нацыі. Перыядычны друк і радыё былі асноўнымі 
сродкамі прапаганды нацыянальных традыцый і роднай мовы. Сістэма даваеннай падрыхтоўкі 
журналістаў стварыла фундамент для пераходу да ўніверсітэцкай адукацыі.

Пасля вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у кастрычніку 1944 г. згодна з паста-
новай ЦК ВКП(б) было вырашана адкрыць факультэт журналістыкі ў БДУ. Першым яго дэканам стаў 
кандыдат філалагічных навук дацэнт Уладзімір Ігнатавіч Ліс. Выхадзец з Навагрудчыны атрымаў 
адукацыю ў Маскве, там жа набыў вопыт працы, разуменне грамадскай каштоўнасці журналісцкай 
прафесіі. «Наш савецкі журналіст, – пісаў У. І. Ліс у газеце “Звязда” за 18 ліпеня 1945 г., – павінен быць 
высокакультурным, усебакова адукаваным чалавекам, дастойным удзельнікам будаўніцтва новага гра-
мадства, новай сацыялістычнай культуры». 

На першы курс былі залічаны 28 студэнтаў, на другі – 18. Больш за тое, ужо ў 1945 г. аб’явілі 
набор на першы, другі і трэці курсы факультэта журналістыкі і заявілі аб адкрыцці завочнага ад-
дзялення, куды залічвалі пераважна работнікаў рэдакцый газет і радыё. Сярод першых студэнтаў 
і выпускнікоў факультэта былі заслужаны дзеяч культуры Беларусі, доктар філалагічных навук, пра-
фесар Е. Л. Бондарава; рэктар БДУ, заслужаны дзеяч навукі Беларусі, член-карэспандэнт АН БССР, 
доктар філасофскіх навук, прафесар У. М. Сікорскі; Герой Савецкага Саюза, доктар гістарычных на-
вук, прафесар А. А. Філімонаў і інш. 

Усяго за адзін навучальны год пад кіраўніцтвам дэкана У. І. Ліса ўдалося арганізаваць навуковую, 
вучэбную і выхаваўчую дзейнасць факультэта, які, аднак, у 1946 г. быў ператвораны ў аддзяленне 
філалагічнага факультэта. Толькі ў 1967 г. у адпаведнасці з пастановай ЦК КП(б) рэктарат БДУ аднавіў 
дзейнасць факультэта журналістыкі [1]. У той час Беларусь прадстаўляла найбольш эканамічна развіты 
рэгіён СССР, карэнным чынам змянілася і сфера інфармацыйнай камунікацыі. Сістэма друку арганічна 
дапаўнялася інтэнсіўным развіццём радыё і тэлебачання. Цікавасць да палітыка-эканамічнай і культур-
най інфармацыі ў грамадстве хутка расла, і СМІ павінны былі задаволіць гэты інтарэс. 

Імклівае развіццё СМІ выявіла супярэчнасці ў трох вымярэннях: у рэспубліцы склаўся дэфіцыт 
прафесійных журналісцкіх кадраў, адсутнічала навуковае асэнсаванне гісторыі і практыкі нацыяналь-
ных сродкаў інфармацыі, не паспявалі за практыкай тэхнічнае абслугоўванне і эстэтычнае афармлен-
не газет і часопісаў, а таксама мастацкае прадстаўленне гледачам тэлевізійных праграм. Напрыклад, 
у 1968 г. дзённае аддзяленне па спецыяльнасці «Журналістыка» закончылі толькі 23 выпускнікі БДУ. 
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На новым факультэце дзейнічалі кафедры гісторыі журналістыкі, радыё і тэлебачання, стылістыкі 
і літаратурнага рэдагавання, тэорыі і практыкі савецкай журналістыкі, была адкрыта аспірантура.  
Дэканам быў прызначаны дацэнт Р. В. Булацкі – ветэран вайны, вучоны і арганізатар універсітэцкай 
адукацыі. Факультэт журналістыкі стаў самастойным падраздзяленнем універсітэта, прызнаным куль- 
турным асяродкам, аўтарытэтам сярод іншых адпаведных устаноў у СССР. Павялічваўся набор сту-
дэнтаў: у 1970 г. было выпушчана 70 спецыялістаў, у 1975 г. – ужо 120 [2]. Факультэт журналістыкі 
ўмацоўваў развіццё нацыянальнай культуры: публіцыстыкі, літаратуры, кінамастацтва. 

Вучоныя факультэта ў гэты час узняліся на вяршыню навуковага і грамадскага прызнання. Актыўна 
праводзіліся абароны доктарскіх дысертацый. У 1971–1974 гг. іх абаранілі Р. В. Булацкі, М. Я. Цікоцкі, 
А. І. Наркевіч, Б. В. Стральцоў, Е. Л. Бондарава [3]. У БДУ фарміравалася айчынная навуковая шко-
ла даследавання СМІ. Журналісцкая прафесія станавілася ўплывовай грамадска-палітычнай з’явай, 
а факультэт – культуралагічным, мастацка-эстэтычным цэнтрам. Журналіст, як прафесіянал, вырас да 
дзяржаўнай асобы. Адзін з найбольш яркіх прыкладаў – выпускнік 1955 г. Старшыня Савета Міністраў 
БССР У. І. Бровікаў. 

Міністэрства адукацыі СССР у 1979 г. адкрыла на факультэце журналістыкі аддзяленне замежных 
студэнтаў. Больш за 400 грамадзян розных краін сталі яго выпускнікамі. Вышэйшая атэстацыйная 
камісія СССР у 1991 г. зацвердзіла савет па абароне дысертацый. За чатыры гады 35 беларускіх і за-
межных аспірантаў сталі кандыдатамі навук. У 1992 г. пачала ажыццяўляцца падрыхтоўка журналістаў 
на аснове вышэйшай адукацыі з трохгадовым тэрмінам завочнага навучання, у 1993 г. увялі кантракт- 
ную форму вучобы. Набор студэнтаў значна павялічыўся. У 1994 г. на першы курс залічылі 110, 
а ў 1995 г. – 175 студэнтаў [4].

Эвалюцыя журналісцкай адукацыі ў БДУ адпавядала грамадска-палітычным і сацыяльна-эканаміч-
ным пераменам. Сучасная гісторыя факультэта журналістыкі пачалася ў 2008 г.: быў пабудаваны новы 
вучэбны корпус. Адкрываў факультэт Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнка, які ў сва-
ёй прамове сфармуляваў галоўныя задачы, што стаяць перад журналістамі. Факультэт быў ператво-
раны ў Інстытут журналістыкі БДУ, у якім арганізавалі два факультэты – акадэмічны і павышэння 
кваліфікацыі работнікаў СМІ [5]. Сёння дырэктарам установы з'яўляецца кандыдат філалагічных на- 
вук дацэнт С. В. Дубовік (раней – галоўны рэдактар газеты «Рэспубліка», дэпутат Палаты прадстаў-
нікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь). 

Адукацыя журналістаў набывала новы змест. Вучэбны план перапрацоўваўся з улікам сучасных 
патрабаванняў. Сёння падрыхтоўка кадраў у Інстытуце журналістыкі БДУ накіравана на рэалізацыю 
Дзяржаўнай інавацыйнай праграмы развіцця Беларусі і засваенне міжнароднага вопыту адлюстравання 
рэчаіснасці. Такі метадалагічны падыход да фарміравання свядомаснага і прафесійнага крэда маладога 
спецыяліста адпавядае сутнасці наасфернай эканомікі і ідэалогіі развіцця беларускай дзяржавы.

Для навукова-аналітычнага засваення ўніверсітэцкага курса студэнтамі вучоныя Інстытута жур-
налістыкі БДУ стварылі сістэму даследавання сучасных СМІ. Штогод у інстытуце праводзяцца трады-
цыйныя міжнародныя навукова-практычныя канферэнцыі, семінары, калегіумы, у якіх прымаюць удзел 
навукоўцы з многіх універсітэтаў постсавецкай прасторы: Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 
М. В. Ламаносава, Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта, Кіеўскага нацыянальнага ўнівер-
сітэта імя Т. Шаўчэнкі і інш. Вывучэнне вопыту ў галіне адукацыі і заканамернасцей функцыянаван- 
ня СМІ на постсавецкай прасторы ў значнай меры актуалізуе сістэму падрыхтоўкі студэнтаў у Інсты-
туце журналістыкі БДУ, а таксама стварае аснову агульнай інфармацыйнай прасторы Еўразійскага  
саюза, што з’яўляецца адным з фактараў паспяховай дзейнасці новага геапалітычнага аб’яднання. 

Вучэбны працэс непасрэдна звязаны з сацыяльна-эканамічнай і міжнароднай дзейнасцю дзяржа-
вы. Студэнты і выкладчыкі Інстытута журналістыкі БДУ пастаянна ўдзельнічаюць у Міжнародным 
інфармацыйным форуме. Такім чынам, тэарэтычная частка вучэбнага працэсу арганічна спалучаец-
ца з палітыкай сацыяльна-эканамічнага развіцця беларускай краіны і набліжае свядомасць будучых 
спецыялістаў-журналістаў да высокага ўзроўню разумення сваёй прафесіі.

Заўважым, што падчас Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі ў чэрвені 2016 г. адна з яго секцый пра- 
ходзіла ў Інстытуце журналістыкі БДУ. Вядома, што інфармацыйная сфера з’яўляецца асновай ін-
тэлектуалізацыі і арганізацыі вытворчасці ў сучасным грамадстве, таму абмеркаванне ва ўніверсітэцкай 
аўдыторыі дзяржаўных пытанняў дапамагае студэнтам уключыцца ў сваю будучую прафесію на высо-
кім сацыяльна-палітычным узроўні. Гэта акалічнасць мае асаблівае значэнне ў сучасны момант, калі 
ўніверсітэты пераходзяць на чатырохгадовы тэрмін навучання, скарачаюцца вучэбныя праграмы і тэр-
мін вытворчай практыкі, у сувязі з чым вывучэнне актуальных праблем палітыкі і эканомікі набывае 
асаблівае значэнне для сацыялізацыі прафесіі журналіста.

У Інстытуце журналістыкі БДУ сістэматызавана навуковая праца, якая развіваецца ў арганічным 
адзінстве з вучэбным працэсам. Пасля заканчэння ўніверсітэта, а затым магістратуры маладыя 
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даследчыкі паступаюць у аспірантуру, дзе сёння навучаецца больш за 50 навукоўцаў. За апошнія гады 
абаронена звыш 20 дысертацый, у тым ліку тры доктарскія. Асаблівую ўвагу ў навуковых даследаван-
нях і вучэбным працэсе навукоўцы Інстытута журналістыкі БДУ надаюць вывучэнню інтэрнэту і асноў 
фарміравання глабальнага інтэлекту. Феномен інтэрнэту адкрывае перад грамадствам заканамернасці 
пераходу ў наасферную прастору існавання, дзе вышэйшы інтэлект з’яўляецца асноўнай рухаючай 
сілай вытворчасці і кіравання грамадствам і дзяржавай. Маладыя журналісты, якія ведаюць прынцы-
пы функцыянавання і сілу ўздзеяння камунікацыі на грамадства, могуць аказваць значны прафесійны 
ўплыў на канструктыўнасць інтэрнэту, спрыяць ачышчэнню яго ад негатыўнай інфармацыі і вызначаць 
маральныя нормы паводзін для сусветнага інтэрнэт-грамадства. У журналістаў асобая этычная місія – 
даць пазітыўны кірунак выхаду інтэрнэт-энергіі ўдзельнікаў сусветнага дыялогу. 

У кантэксце вучэбнага працэсу асабліва важнае месца займаюць навуковыя працы па актуаль-
ных праблемах функцыянавання сучасных СМІ выкладчыкаў А. А. Градзюшкі, В. М. Каспяровіч,  
М. М. Леўчука, Г. Г. Петрачэнка і інш., а таксама навуковыя зборнікі, якія выдаюцца па выніках на-
вукова-тэарэтычных канферэнцый. Напрыклад, кафедра міжнароднай журналістыкі, якую ўзначальвае 
прафесар Т. М. Дасаева, кожны год праводзіць навуковую канферэнцыю па праблемах развіцця 
міжнароднай журналістыкі ў Беларусі, стварыла серыю метадычных дапаможнікаў, якія раскрыва-
юць перад студэнтамі панараму міжнароднай дзейнасці нашай дзяржавы і ролю СМІ ў рэалізацыі 
канструктыўнай палітыкі на міжнароднай арэне. Праца кафедры перасякаецца з практычнай дзейна-
сцю Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь. Неабходна адзначыць, што ў апошнія гады 
ўсё часцей сталі абараняць дысертацыі журналісты вядучых СМІ Беларусі. Як правіла, яны адначасова 
з’яўляюцца выкладчыкамі Інстытута журналістыкі БДУ. Сінтэз навукі і творчай практыкі выступае ад-
ным з галоўных і эфектыўных фактараў у сістэме падрыхтоўкі сучасных журналісцкіх кадраў. 

Вынікі новай арганізацыі вучэбнага працэсу праяўляюцца ў відавочна высокай якасці падрыхтоўкі 
студэнтаў. У апошнія гады ў Інстытуце журналістыкі БДУ не ўзнікае праблем з размеркаваннем 
выпускнікоў. З кожным годам павялічваецца колькасць паступаючых у магістратуру, і можна канста-
таваць, што конкурс у аспірантуру ў інстытуце мае ўстойлівую тэндэнцыю да росту. І гэта зразумела, 
бо асноўны вынік дзейнасці ўстановы – таленавітыя выпускнікі: міністр інфармацыі Рэспублікі Бе-
ларусь Л. С. Ананіч, галоўны рэдактар газеты «СБ. Беларусь сегодня» П. І. Якубовіч, Надзвычайны 
і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Беларусь у Фінляндскай Рэспубліцы А. П. Астроўскі, дэпутат Палаты 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь А. П. Бераснева і інш. 

Вопыт падрыхтоўкі спецыялістаў у Інстытуце журналістыкі БДУ традыцыйна выкарыстоўваецца 
замежнымі краінамі. У 2011 г. тут было адкрыта адзінае ў Беларусі кітайскае аддзяленне, дзе вучацца 
журналісты з КНР. Для кітайскіх студэнтаў створаны таксама магістратура і аспірантура. У апошнія 
гады пяць кітайскіх аспірантаў абаранілі кандыдацкія дысертацыі. 

Так сцісла можна ахарактарызаваць гісторыю станаўлення і развіцця журналісцкай адукацыі ў на-
шай рэспубліцы. У артыкуле пазначаны вехі стварэння вучэбных устаноў і названы імёны рупліўцаў 
арганізацыі журналісцкага навучання ў Беларусі. Разам з тым карціна нацыянальнай публіцыстычнай 
плыні і сродкаў камунікацыі будзе поўнай толькі тады, калі мы ў час святкавання 95-гадовага юбілею 
нашага ўніверсітэта ўспомнім усіх выкладчыкаў факультэта і яго выпускнікоў, якія штодзённа ад-
люстроўваюць жыццё грамадзян нашай Радзімы. 
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