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МІЖНАРОДНАЯ ПРАБЛЕМАТЫКА Ў ГАЗЕЦЕ «ЗВЯЗДА»
Роднай газеце на роднай мове споўнілася 100 гадоў. «Звязду» бела-

русы называюць сямейнай газетай, дзякуючы якой можна даведацца, 
што адбываецца ў краіне і свеце. Свой 90-гадовы юбілей адзначыла і 
«Советская Белоруссия».

Па словах А. Г. Слукі, «дзве нацыянальныя газеты – “Звязда” і “Со-
ветская Белоруссия” – з’яўляюцца аб’ектыўным летапісам беларускай 
рэчаіснасці ХХ ст. У змесце гэтых выданняў адлюстравана супярэчлівая, 
трагічная і гераічная біяграфія беларускага народа, яго складаны шлях 
да свабоды і незалежнасці, а таксама стваральная творчасць і гуманізм, 
што з’яўляецца асноўным філасофскім сэнсам яго існавання» [1, с. 4].

Што тычыцца «Звязды», то летапіс гэтай найстарэйшай бела-
рускай газеты адлюстраваны ў новай рубрыцы «Гісторыя газеты – 
гісторыя краіны». «Звязда» – адзіная агульнанацыянальная штодзённая 
грамадска-палітычная беларускамоўная газета. На сайце выдання аба-
значана, што газета «Звязда» знаёміць чытача з усімі найважнейшымі 
аспектамі жыцця Беларусі і свету.

Рэдакцыя «Звязды» складаецца з некалькіх аддзелаў, сярод якіх  
ёсць аддзел палітыкі і міжнароднага жыцця. Падзеі міжнароднага 
жыцця ў газеце «Звязда» асвятляюцца ў рубрыках «Геапалітыка», 
«Міжнародны кантэкст», «Міжнароднае супрацоўніцтва», «У свеце», 
«Хроніка апошніх падзей», «Кантыненты», «Акцэнты тыдня», «Надзён-
нае», «Меркаванне», «Дыялог бізнесаў», «Аб’ектыў», «Дзень за днём», 
«Літаратурныя сувязі», «Пространство Евразии» і інш.
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Газета «Звязда» мае міжнародны рускамоўны дадатак «Союз-Ев-
разия» (выходзіць з 26 красавіка 2014 г.). Тут усебакова асвятляюцца 
пытанні, звязаныя з функцыянаваннем Еўразійскага эканамічнага саюза. 
Такая інфармацыя станоўча ўздзейнічае на грамадскую думку жыхароў 
краін-удзельніц (Арменіі, Беларусі, Казахстана, Кыргызстана, Расіі), 
кансалідуе іх. У дадатку дзейнічае пастаянная рубрыка «Новости сою-
за», у якой публікуюцца апошнія падзеі, што адбыліся ў ЕАЭС. Дадатак 
«Союз-Евразия» выступае як акумулятар публікацый на міжнародную 
тэматыку.

Актыўна супрацоўнічае з газетай «Звязда» доктар палітычных на-
вук, загадчык кафедры міжнародных адносін Акадэміі кіравання пры 
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь Сяргей Кізіма. Ён з’яўляецца бела- 
рускім экспертам у сферы палітыкі. Яго матэрыялы рэгулярна 
публікуюцца ў рубрыках «Геапалітыка», «Меркаванне», «Погляд», «Ак-
цэнты тыдня». Напрыклад, «Свету неабходна згуртаванне» (11 крас. 
2017), «Зверка гадзіннікаў. На што будзе зарыентавана супрацоўніцтва 
Беларусі і Украіны?» (28 крас. 2017), «У чым праблемы Катара?» (6 чэрв. 
2017), «Што азначаюць вынікі выбараў у Францыі?» (20 чэрв. 2017) і інш.

У рубрыцы «Кантыненты» рэгулярна змяшчаюцца публікацыі Заха-
ра Бурака. Вось назвы некаторых з іх: «Карэйскі многавугольнік. Да чаго 
прывядзе абвастрэнне сітуацыі на паўвостраве?» (6 мая 2017), «Другі 
пасля Рахбара. Чым скончацца прэзідэнцкія выбары ў Іране?» (13 мая 
2017), «Востраў на продаж. Чаму абанкруцілася Пуэрта-Рыка?» (20 мая 
2017), «Праклён Элады. Ці здолее Грэцыя выкараскацца са шматгадова-
га крызісу?» (27 мая 2017).

Значнае месца сярод публікацый на міжнародную тэматыку займа-
юць матэрыялы, прысвечаныя беларуска-кітайскаму супрацоўніцтву. 
Напрыклад, у артыкуле Надзеі Юшкевіч «Давяральнае, усебаковае, 
стратэгічнае…» (5 мая 2017) паведамляецца аб прыездзе вялікай гру-
пы кітайскіх журналістаў у рамках прэс-тура ў Беларусь. Ключавым 
яго пунктам стала прэс-канференцыя беларускага лідара сродкам ма-
савай інфармацыі Паднябеснай. Абмяркоўваліся сур’ёзныя пытанні, 
якія закраналі як у цэлым двухбаковае супрацоўніцтва, так і розныя яго 
кірункі.

Яшчэ адзін матэрыял Надзеі Юшкевіч апублікаваны ў дадатку «Со-
юз-Евразия» ў рубрыцы «На официальном уровне» пад назвай «Покоре-
ние Востока. Как завоевать один из самых ёмких рынков» (30 мая 2017).

У рубрыцы «Надзённае» змешчаны матэрыял «У сяброўства – до-
брая будучыня» (17 мая 2017), у якім асвятляюцца вынікі перагавораў 
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Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі і Старшыні КНР 
Сі Цзіньпіна ў Пекіне.

Сяргей Кізіма ў артыкуле «Адным шляхам з Кітаем» (18 мая 2017) 
аналізуе вынікі саміту, які адбыўся ў Кітаі 14–15 мая ў рамках ініцыятывы 
«Адзін пояс, адзін шлях». На думку аўтара, гэтая ініцыятыва, вылучаная 
і абгрунтаваная ў 2013 г., на працягу апошніх дзесяцігоддзяў з’яўляецца 
найважнейшай знешнеэканамічнай канцэпцыяй Кітая.

Маюць месца і матэрыялы, прысвечаныя культурнаму 
супрацоўніцтву Беларусі і Кітая. Напрыклад, у рубрыцы «Літаратурныя 
сувязі» апублікавана інтэрв’ю Міколы Берлежа «Пялёсткі хрызантэмы 
і лотас» (27 крас. 2017) з лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Бе-
ларусь паэтам Міколам Мятліцкім, які за пераклад анталогіі кітайскай 
паэзіі «Пад крыламі дракона. Сто паэтаў Кітая» ў 2013 г. быў адзначаны 
Спецыяльнай прэміяй Прэзідэнта краіны. Паэт расказаў пра свой новы 
творчы праект: працу над перакладам і ўкладаннем анталогіі кітайскай 
паэзіі ХХ ст.

У рубрыцы «Міжнародны кантэкст» змешчаны матэрыял Ірэны 
Кацяловіч «Балет, графіка і майстар-класы» (27 мая 2017), дзе паве-
дамляецца аб Днях культуры Беларусі ў Пекіне і адкрыцці тут Цэнтра 
культуры Беларусі, які будзе «часта і якасна прадстаўляць Паднябеснай 
наша мастацтва».

У рубрыцы «Сёння» 6 чэрвеня 2017 апублікаваны матэрыял «Пад 
знакам Скарыны», у якім паведамляецца, што 5 чэрвеня ў Дзелавым і 
культурным комплексе пасольства Беларусі ў Расіі адбыўся круглы стол: 
«Дыпламатыя слова: 500-годдзе беларускага кнігадрукавання ў кантэк-
сце сусветнай культуры».

Пра літаратурныя сувязі з Румыніяй апавядаецца ў публікацыі «Праз 
сяброўства – у свет мастацтва» (6 чэрв. 2017). У нататцы Уладзіслава 
Лукашэвіча «Культурнаму саюзу – быць» (21 чэрв. 2017) паведамляец-
ца пра падпісанне Мемарандума аб стварэнні Еўразійскага культурна-
га саюза. На думку аўтара, дзякуючы гэтаму дакументу палепшыцца 
ўзаемадзеянне міжнародных арганізацый еўраазіяцкіх дзяржаў, яшчэ 
больш увагі будзе надавацца развіццю нацыянальных культур.

У газеце публікуецца шэраг матэрыялаў, дзе адлюстроўваюцца іншыя 
напрамкі міжнароднай дзейнасці Рэспублікі Беларусь. Супрацоўніцтва 
з Сербіяй асвятляецца ў нататцы Надзеі Юшкевіч «Надзейны партнёр і 
вялікі сябар» (19 мая 2017 г.). Матэрыял Уладзіслава Лукашэвіча «Со-
юзный путь» (13 чэрв. 2017) прысвечаны супрацоўніцтву ЕАЭС і ЕС. У 
артыкуле Надзеі Юшкевіч «З апорай на ўласныя сілы» (16 чэрв. 2017) 
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аналізуюцца вынікі сустрэчы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксан-
дра Лукашэнкі з сакратарамі саветаў бяспекі дзяржаў-удзельніц АДКБ. 
У карэспандэнцыі Уладзіслава Лукашэвіча «Пытанні з англійскім акцэн-
там» (21 чэрв. 2017) паведамляецца пра візіт у нашу краіну Надзвычай-
нага і Паўнамоцнага Пасла Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі Фіёны 
Гіб. У нататцы Ільі Крыжэвіча «Сувязі брацкія і дзелавыя» (22 чэрв. 
2017), змешчанай у рубрыцы «Дыялог бізнесаў», даецца інфармацыя аб 
прамысловай выставе «ЕХРО-R�SSIА BELAR�S 2017», якая другі раз 
праводзіцца ў Мінску.

Такім чынам, на старонках газеты «Звязда» і яе міжнароднага дадат-
ка «Союз-Евразия» шырока асвятляецца міжнароднае супрацоўніцтва 
Рэспублікі Беларусь з іншымі краінамі. Матэрыялы на гэтую тэма-
тыку вызначаюцца высокім аналітычным узроўнем і якасцю пада-
чы інфармацыі, што надзвычай важна для чытачоў, якія цікавяцца 
міжнароднымі навінамі, а таксама для фарміравання станоўчага іміджу 
выдання.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ЖУРНАЛИСТСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Сегодня рынок труда Беларуси предъявляет к выпускникам факульте-
та журналистики БГУ новые требования, которые недостаточно учтены 
в программе их подготовки. Это не столько требования к содержанию 
журналистского образования, сколько к целям, результатам и технологи-
ям обучения на факультете. В качестве цели в современном журналист-
ском образовании рассматривается формирование у будущего журнали-
ста соответствующих его профилю компетенций. При этом компетенция 
должна рассматриваться как универсальная характеристика студента, от-
ражающая его способности использовать всю совокупность имеющихся 
знаний, умений, навыков, опыта и личностных качеств для решения про-


