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Якія веды запатрабаваныя? Сацыялагiчнае апытанне метадам выбарач-
нага інтэрв’ю выпускнiкоў журфака БДУ 1978–1980 гг. высветліла, што
праз чвэрць стагоддзя яны памятаюць лекцыi А. А. Рудэнкi, Р. В. Булац-
кага, Н. А. Снiцаравай, з захапленнем успамiнаюць творчыя майстэрні
Б. В. Стральцова, А. В. Балаша, Т. Д. Арловай. Далейшы паглыблены дыя-
лог у фармаце фокус-групы зарэгістраваў заклапочанасць экспертаў
дэфiцытам асобасных ведаў эканамiчнага, псiхалагiчнага, палiталагiчнага,
сацыялагiчнага профiляў, запатрабаваных у iх сённяшняй кiраўнiчай
журналiсцкай дзейнасцi. Вопытныя журналiсты, якiя выхавалi на журфа-
ку і сваiх дзяцей, адназначна пацвердзiлi, што студэнтам, якiя прыходзяць
цi на практыку, цi на працу, пажадана было б мець у iнтэлектуальнай
скарбонцы не асновы ведаў (у межах скупых лекцыйных i практычных
заняткаў) у сацыяльна-гуманiтарнай галiне пазнання рэчаснасцi, а навыкi
i вопыт дзейнасцi ў эканамiчнай журналiстыцы, палiтычнай журналiстыцы,
рэдакцыйным менеджменце.

Другая фокус-група – з лiку сёлетніх магiстрантаў – пры выбары тэмаў
кваліфікацыйных прац сутыкнулася з акалiчнасцямi дысбалансавага ха-
рактару. Псiхалагiчныя, эканамiчныя, палiтычныя стасункi сучаснай
журналiстыкі, якiя павiнны даследавацца сацыялагiчным манiторынгам i
сацыяжурналiсцкай метадалогiяй, табуiруюцца. А з магiстрантаў дася-
гальна (год дадатковай вучобы) вырасцiць палiтычных аглядальнiкаў i
эканамiчных, дасведчаных сацыёлагаў і рэдакцыйных менеджэраў – тых
спецыялiстаў, якiх не стае ў рэдакцыях. Не выпадкова ж кіраўніцтва краіны
сфармулявала лагічную праграму: «ніякай ідэалогіі не можа быць без
СМІ»; журналісты павінны «не проста інфармаваць людзей ...а актыўна
ўдзельнічаць ва ўсіх справах дзяржавы»; «Без журналістаў мы не змаглі б
эфектыўна кіраваць краінай»; галоўнае для СМІ – «заставацца палітычна
ўплывовымі (вылучана намі. – В. В.)» [1, 18–21].

Відаць, сапраўды наспела неабходнасць узнаўлення інстытута спец-
падрыхтоўкі, які калісьці існаваў на журфаку. Выпускнікоў эканамічнага,
правазнаўчага, філасофскага і інш. факультэтаў БДУ, здольных да творчай
інфармацыйна-камунікацыйнай дзейнасці, мэтазгодна ўзбагаціць
спецыяльным профільным (а не проста «агульнавыпускаючым») жур-
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ручнікаў. Прафесар Т. Д. Арлова ў сістэме гэтых каардынат – па-за канку-
рэнцыяй: расійска-беларускі падручнік не забываецца праз гады вучо-
нымі і студэнтамі.

Удзельнікі таго ж бібліяграфічнага пошуку ў дыяпазоне сацыялагіч-
нага эксперыменту выявілі ў падручніку Расійскай акадэміі Дзяржаўнай
службы: «У сучаснай сітуацыі пэўным сродкам рэгулявання ўзаемадзе-
яння журналістыкі з іншымі сацыяльнымі інстытутамі можа выступаць
новая галіна ведаў і вучэбная дысцыпліна – паліталогія журналістыкі...
Агульныя падыходы да рашэння задачы і пэўны вопыт, назапашаны, на-
прыклад, у Беларускім дзяржаўным універсітэце, павінен зацікавіць арга-
нізатараў прафесійнай падрыхтоўкі журналістаў... На наш погляд, выкла-
данне новай навучальнай дысцыпліны – паліталогіі журналістыкі – гэта
таксама элемент дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі» [3, 154–156].

Дарэчы, адукацыйны стандарт дысцыпліны, вучэбная праграма і мета-
дычныя рэкамендацыі выкарыстоўваюцца Санкт-Пецярбургскім універсі-
тэтам [2, 9, 25, 384–385], Расійскай акадэміяй Дзяржаўнай службы [4], Днепра-
пятроўскім універсітэтам. На жаль, у праекце новага вучэбнага плана фа-
культэта журналістыкі БДУ статус дысцыпліны штучна паніжаецца.
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В последнее время особенно активно происходит эволюция и совершен-
ствование технологий власти и социального управления в обществе. Со-
временные средства массовой коммуникации создали для этого опти-

налісцкім інструментарыем на працягу 1,5–2 гадоў. Магчыма, тады «на-
жніцы» кадравай праблемы ўраўнаважацца: галіновыя аглядальнікі не згу-
бяцца ў агульнай плыні выпускнікоў журфака. Дарэчы, выпускнікамі та-
гачаснага спецаддзялення журфака сталі юрыст Н. М. Доўнар (сёння –
дацэнт кафедры сацыялогіі журналістыкі), радыёфізік К. М. Сталярчук
(журналіст), матэматык А. Б. Манцэвіч (рэдактар газеты) і інш. А педагогі,
па першай адукацыі, так і засталіся педагогамі.

Такiм чынам, два сацыялагiчныя замеры, праведзеныя кафедрай
сацыялогii журналiстыкi, дэманструюць дзве супрацьлеглыя тэндэнцыi. У
попытах рэдакцый, у запатрабаванасці на дзяржаўным ўзроўні профільных
ведаў – адна наменклатура, а ў арганiзацыйна-метадалагiчных высiлках –
зусім іншага кшталту.

Iнтэлектуальныя навацыі ў журналісцкай адукацыi. Інавацыйны ха-
рактар акадэмічных зрухаў, плануемы запраграмавацца на з’ездзе вучо-
ных Беларусі, няўмольна вылучае сацыяльна-гуманітарны вектар журна-
лісцкага пазнання і адлюстравання рэчаіснасці на прыярытэтнае месца ў
адукацыйных стандартах і даследчых парадыгмах. Масквічы, піцерцы, кіяў-
ляне тры-чатыры гады таму ўвялі ў вучэбныя планы падрыхтоўкі журна-
лістаў, камунікатараў і міжнароднікаў дысцыпліны «Сацыяльная інфар-
мацыялогія», «Інфармацыйная палітыка», «Менеджмент у сацыяльнай
інфармацыялогіі», «Інфармацыйная ўстойлівасць палітычнай сістэмы» і
інш. Не падмяняючы, не дубліруючы класічныя прадметы «Эканоміка і
менеджмент СМІ», «Сацыялогія журналістыкі», «Паліталогія журналі-
стыкі», «Псіхалогія журналістыкі», «Прававыя асновы журналістыкі» і інш.,
інавацыі калег дапамагаюць братнім краінам выхоўваць новую генера-
цыю сучасных журналістаў.

Універсальным сусветным паказчыкам запатрабаванасці даследчых і
адукацыйных праектаў заўсёды служыў індэкс цытавання – спасылкі на
працы вучоных. Міжнародныя спасылкі. У парадку сацыялагічнага
эксперыменту студэнты трэцяга курса правялі бібліяграфічны пошук. По-
тым пабудавалі графік-піраміду найбольш часта цытуемых прац
факультэцкіх вучоных у замежнай літаратуры. Па ўбываючай лініі яна
выглядае наступным чынам: «Метад і жанр», «Сацыялогія журналістыкі»,
«Тэатральная журналістыка», «Нацыянальная ідэя...», «Прававыя асновы
журналістыкі», «Газета і эканамічныя прыярытэты аўдыторыі», «Тыпа-
логія творчай дзейнасці...»

Інтэгральным крытэрыем навукаёмістасці і безумоўнай акадэмічнасці
з’яўляецца ўдзел вучоных у міжнародных праектах па падрыхтоўцы пад-


