
404                                                                                                         Журналістыка-2018

10.	Синиця,	Я.	Адаптація	студентів-першокурсників	до	умов	ВНЗ	/	Я.	Синиця	//	
Науковий	 огляд:	 збірники	 матеріалів	 наукових	 інтернет-конференцій.	
Соціум.	 Наука.	 Культурa.	 Педагогіка	 [Електронний	 ресурс].	 –	 Режим	
доступу	 :	 http://intkonf.org/sinitsya-yav-adaptatsiya-studentiv-pershokursnikiv-
do-umov-vnz/.	–	Дата	доступу	:	07.08.2018.

11.	Стенина,	 Т.	 Адаптация	 первокурсников	 в	 образовательной	 среде	 вуза	 как	
период	эволюционных	преобразований	/	Т.	Стенина	//	Проблемы	педагогики	
и	психологии.	–	2016.	–	№	1.	–	С.	243–253.

12.	Фомина,	Н.	Cравнительный	анализ	особенностей	 социально-психологиче
ской	 адаптации	 студентов	 с	 различной	 структурной	 организацией	 общи
тельности	/	Н.	Фомина,	И.	Бакова	//	Известия	Самарского	научного	центра	
Российской	академии	наук.	–	2010.	–	Т.	12.	–	№	2	(3).	–	С.	447–450.

13.	Хацкевич,	Н.	Адаптация	студентов	к	учебной	деятельности	/	Н.	Хацкевич	//	
Конференция	 МИДО	 /	 Белорус.	 нац.	 техн.	 ун-т.	 –	 Минск	 :	 БНТУ,	 2014	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа	 :	 http://www.bntu.by/news/67-
conference-mido/1641-2014-11-24-09-42-26.html.	–	Дата	доступа	:	30.08.2018.	

14.	Шаститко,	 А.	 Факторы	 и	 условия	 адаптации	 студентов-первокурсников	 в	
вузе	/	А.	Шаститко	//	Сборник	работ	67-й	научной	конференции	студентов	и	
аспирантов	Белорусского	государственного	университета,	17–20	мая	2010	г.,	
Минск.	В	3	ч.–	Минск	:	БГУ,	2011.	–	Ч.	2.	–	С.	185–187.

Пётр Дарашчонак
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (г. Мінск, Беларусь)

РЭДАКТАРЫ ГАЗЕТ І ЖУРНАЛІСТЫ ГУБЕРНСКІХ УСТАНОЎ 
У ПРАЦЭСЕ ФАРМІРАВАННЯ  

РЭГІЯНАЛЬНАЙ ПРЭСЫ МІНШЧЫНЫ (1838–1917 гг.)
У	 Беларусі	 XIX	 ст.	 пачатак	 працэсу	 фарміравання	 рэгіянальнай	

прэсы,	якой	сёлета	спаўняецца	180	гадоў,	паклала	стварэнне	ў	Вільні,	
Мінску,	 Віцебску,	 Гродне,	 Магілёве	 афіцыйных	 органаў	 мясцовых	
улад	–	«губернских	ведомостей».	Дзейнасць	гэтых	выданняў	на	працягу	
амаль	 васьмі	 дзесяцігоддзяў	 стала	 прыкметнай	 з’явай	 у	 гісторыі	
айчыннай	 журналістыкі.	 У	 гэты	 перыяд	 закладваўся	 падмурак	 не	
толькі	 газетнай	 справы,	 але	 і	 паліграфічных	 магутнасцей	 вялікага	
нацыянальнага	рэгіёна.	З	работай	мясцовых	рускамоўных	выданняў	у	
беларускім	 краі	 была	 цесна	 звязана	 інфармацыйная	 палітыка	 шэрагу	
дзяржаўных	 губернскіх	 устаноў,	што	 актыўна	 ўключалі	 ў	 свае	штаты	
пасады	журналістаў,	якіх	можна	лічыць	папярэднікамі	сучасных	прэс-
службаў,	або	аддзелаў	па	сувязях	з	грамадскасцю.

Як	 адзначаў	М.	М.	 Улашчык	 на	 прыкладзе	 «Минских	 губернских	
ведомостей»,	 нават	 неафiцыйная	 частка	 гэтага	 выдання	 на	 працягу	
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30–60-х	гг.	XIX	ст.	заставалася	беднай	i	незмястоўнай.	Больш	цікавым	
неафіцыйны	аддзел	газеты	становіцца	пасля	адмены	прыгоннага	права,	
калі	 ў	 ім	 рэгулярна	 сталі	 друкавацца	 матэрыялы,	 артыкулы,	 нататкi	
па	 геаграфii,	 тапаграфii,	 гiсторыi,	 археалогii,	 статыстыцы,	 этнаграфii	
i	г.	д.	Архіўныя	звесткі	аб	перыядычных	выданнях	аднаго	з	найбольш	
эканамічна	 развітых	 беларускіх	 рэгіёнаў	 –	 Мінскай	 губерні	 –	 даюць	
магчымасць	 прасачыць,	 як	 падбіраліся	 кадры	 рэдакцый	 афiцыйных	
і	 прыватных	 газет,	 запаўняліся	 журналісцкія	 пасады	 ў	 губернскіх	
установах.	 Супрацоўнікі	 газет	 і	 журналісты	 ўстаноў	 арыентавалiся	
на	 курс	 афiцыйнай	 i	 ўрадавай	палiтыкi	 пры	 трактоўцы	 эканамiчных	 i	
сацыяльных	з’яў.

Прызначэнне	 на	 пасаду	 рэдактара	 «Минских	 губернских	 ведо-
мостей»,	памочніка	рэдактара,	карэктара	ўключала	магчымасці	руху	па	
службовай	лесвіцы,	які	рэгламентаваў	вядомы	з	1722	г.	«Табель	аб	рангах»	
Пятра	І.	Як	правіла,	прыступкі	службовай	лесвіцы	былі	невысокія	як	па	
рангу,	так	і	па	заробках	–	«калежскі	рэгістратар»	(ХІV	клас),	«губернскі	
сакратар»	 (ХІІ	 клас),	 «калежскі	 сакратар»	 (Х	 клас),	 «тытулярны	
саветнік»	 (ІХ	 клас),	 «калежскі	 асэсар»	 (VІІІ	 клас).	На	 працу	 прымалі	
і	 тых,	 хто	 не	 меў	 чыну.	 У	 такіх	 умовах	 на	 журналісцкую	 дзейнасць	
аказваў	уплыў	строгі	службовы	распарадак.	Важным	рэгулятарам	ру	ху	
па	службе	з’яўлялася	асабістая	выслуга,	што	прыводзіла	да	паве	лічэн	ня	
сацыяльнай	мабільнасці.

Для	 рэдактараў	 і	 журналістаў	 губернскіх	 устаноў	 Міншчыны	
практычна	недасягальным	быў	чын	«правадзейны	стацкі	саветнік»	(ІV	
клас),	 які	 даваў	 права	 на	 асабістае	 дваранства.	У	 прыватнасці,	 газету	
«Минские	 губернские	 ведомости»	 ў	 1860	 г.	 узначальваў	 калежскі	
асэсар	П.	П.	Юрак,	 а	 наглядчыкам	 друкарні	 быў	 тытулярны	 саветнік	
А.	А.	Маліноўскі.	У	штаце	казённай	палаты	губернскага	Мінска	ў	гэты	
час	працаваў	журналіст,	калежскі	сакратар	М.	М.	Якаўлеў	[1].

Рэдактары	 адзінай	 у	 Мінску	 газеты	 «Минские	 губернские	
ведомости»	 («МГВ»)	мяняліся	даволі	 часта:	П.	П.	Малышэвіч	 (1861),	
А.	 А.	 Маліноўскі	 (1864),	 Ф.	 І.	 Лашкейт	 (1866).	 Кіраўніком	 рэдакцыі	
«МГВ»	 і	 адначасова	 начальнікам	 газетнага	 стала	 з	 6	 мая	 1867	 г.	 быў	
прызначаны	 калежскі	 сакратар	 С.	 А.	 Ральцэвіч,	 праваслаўны.	 Ён	
быў	 адзначаны	 двума	 медалямі:	 у	 памяць	 вайны	 1853–1856	 гг.	 і	 за	
ўціхаміранне	«польскага	мяцяжу»	1863–1864	гг.	Пасля	заканчэння	курса	
павятовага	вучылішча	ён	прысвяціў	газеце	20	гадоў	службы,	заслужыў	
чын	«надворнага	саветніка»,	быў	адзначаны	двума	ордэнамі	і	пайшоў	у	
адстаўку	ў	1887	г.
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З	 1861	 г.	 вядомыя	 звесткі	 пра	 журналістаў,	 якія	 працавалі	 ў	
афіцыйных	 установах	 горада.	 Мінская	 губернская	 будаўнічая	 і	
дарожная	камісія	мела	ў	сваім	штаце	памочніка	кіраўніка	канцылярыі	
тытулярнага	 саветніка	 К.	 Я.	 Наркевіча,	 які	 спалучаў	 свае	 службовыя	
абавязкі	з	пасадамі	журналіста	і	архіварыуса.	Казённая	палата	губерні	
складалася	з	11	службоўцаў,	сярод	якіх	быў	і	журналіст	М.	М.	Якаўлеў,	
якога	ў	1864	г.	змяніў	К.	Д.	Шыманскі.	Пазней	штаты	казённай	палаты	
павялічыліся	амаль	да	30	чалавек	і	пасаду	журналіста	ў	гэтай	установе	
скасавалі.

У	 палаце	 дзяржаўных	 маёмасцей	 з	 1861	 г.	 журналістам	 праца-
ваў	 чыноўнік	 IX	 класа	 А.	 Б.	 Стэльніцкі,	 якога	 пазней	 змяніў	
А.	М.	Малентыновіч.	Кантрольная	 палата	мела	 ў	 сваім	штаце	 пасаду	
жур	наліста-архіварыуса,	яе	ў	сярэдзіне	60-х	гг.	займаў	Ю.	В.	Уласевіч,	
з	 1868	 г.	 там	 працаваў	 І.	 С.	 Сакалоўскі,	 а	 з	 20	 студзеня	 1871	 г.	 –	
А.	П.	Сцяпанаў.	Пазней	у	якасці	журналіста-архіварыуса	кантрольнай	
палаты	 значыўся	 С.	 А.	 Астрэйка.	 На	 гэтай	 пасадзе	 журналісты	 пра-
цавалі	 да	 1917	 г.,	 у	 архівах	 захаваліся	 звесткі	 пра	 П.	 С.	 Бяляўскага,	
А.	Р.	Сулкоўскага,	А.	К.	Акулёнка	і	інш.

Пачатак	 рэгулярнага	 чыгуначнага	 руху	 на	 Міншчыне	 прывёў	 да	
стварэння	 ў	 першай	 палове	 70-х	 гг.	 ХІХ	 ст.	 Таварыства	 Ландварава-
Роменскай	 (пазней	 –	 Лібава-Роменскай)	 чыгункі	 ў	 межах	 губерні.	
Упраўленне	дарогі	 ўключыла	ў	штат	пасаду	журналіста,	 на	 якой	 з	 20	
сакавіка	1873	г.	працаваў	Канстанцін	Эдуардавіч	Стэльніцкі,	католік	па	
веравызнанні.	У	гэтым	жа	годзе	да	яго	далучыўся	 і	другі	журналіст	–	
Э.	В.	Цэнзельскі.	Напрыканцы	ХІХ	ст.	імклівы	рост	Лібава-Роменскай	
чыгункі	 прывёў	 да	 скасавання	 абедзвюх	 пасад	 журналістаў,	 замест	
іх	 з’явіліся	 шматлікія	 кантралёры,	 рэвізоры,	 агенты	 службы	 руху	 і	
кіраўнікі	чыгуначных	станцый.

У	1868	г.	у	Мінску	было	створана	выданне	«Минские	епархиальные	
ведомости»,	а	першая	прыватная	газета	«Минский	листок»	убачыла	свет	
у	 1886	 г.	 Пасля	 рэвалюцыйных	 падзей	 1905–1907	 гг.	 з’явіліся	 новыя	
мясцовыя	 выданні	 –	 «Минское	 слово»	 (рэдактар	 А.	 А.	 Краскоўскі,	
вы	давец	 І.	 Д.	 Чыгіроў,	 сакратар	 –	М.	 К.	Шофэр),	 «Братский	 листок»	
(рэдактары	–	 святары	 Іаан	Язвіцкі	 і	Канстанцін	Акаловіч),	 «Минский	
голос»	(рэдактар	Л.	Ш.	Штэйнберг,	выдавец	В.	І.	Тасьман).	Напярэдадні	
Лютаўскай	рэвалюцыі	1917	г.	у	Мінску	выходзілі	8	выданняў:	«Минские	
губернские	ведомости»	(рэдактар	Ю.	І.	Лагун),	«Минские	епархиальные	
ведомости»	 (рэдактар	 –	 протаіерэй	 І.	 Язвіцкі),	 «Минские	 врачебные	
известия»	 (рэдактар-выдавец	 М.	 А.	 Поляк),	 «Вестник	 Минского	
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губернского	земства»	(адказны	рэдактар	Б.	М.	Самойленка),	«Минский	
голос»	 (рэдактар	 Ш.	 Л.	 Эфрон,	 выдавец	 В.	 І.	 Тасьман),	 «Минская	
газета»	(рэдактар	І.	Я.	Родштэйн,	выдаўцы	С.	Левінсон,	М.	Дворжэц),	
«Варшавское	утро»	(рэдактар-выдавец	М.	Усман,	выдавец	М.	Дворжэц),	
«Курьер	Литовский»	(рэдактар-выдавец	К.	Прухняк).	Мінск	меў	добра	
абсталяваную	 губернскую	 друкарню	 і	 шэраг	 прыватных	 палігра-
фічных	прадпрыемстваў	з	кваліфікаваным	персаналам	наборшчыкаў,	
мет	ран	пажаў	і	друкароў.
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УПРАВЛЕНИЕ МЕДИАПРОГРАММАМИ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРОЕКТОВ

Управление	проектами	является	большой	и	относительно	новой	сфе
рой	 деятельности,	 научного	 осмысления	 и	 учебной	 дисциплиной,	 где	
все	заинтересованные	занимаются	процессами	теоретической	разработ
ки	и	практического	внедрения	конкретных	проектов	в	ходе	реализации	
задач	и	достижения	целей	стратегического	менеджмента.	История	че
ловечества	знает	большое	количество	успешно	осуществленных	проек
тов:	от	строительства	Великой	Китайской	стены	до	полетов	в	космос,	
но	теоретическое	осмысление	специфики	данной	области	менеджмента	
началось	 только	 в	 1950-х	 гг.	 Международная	 ассоциация	 управления	
проектами,	 офис	 которой	 находится	 в	 Швейцарии,	 была	 основана	 в	
1965	г.	и	разработала	четырехступенчатую	систему	сертификации.	Пер
вый	институт	управления	проектами	(PMI),	всемирная	некоммерческая	
профессиональная	организация	по	управлению	проектами,	был	основан	
в	 1969	 г.	При	штате	 около	 двухсот	 человек	 число	 его	 членов	 сегодня	
приближается	 к	 полумиллиону.	 PMI	 проводит	 научные	 исследования,	
разрабатывает	стандарты,	занимается	различного	рода	образовательной	
деятельностью,	организует	сотрудничество	между	региональными	отде
лениями	и	т.	п.	Международной	организацией	по	стандартизации	(ISO)	
в	2012	г.	был	принят	стандарт	по	управлению	проектами	(IS21500).	

Современному	 профессиональному	 менеджеру	 необходимо	 обла
дать	не	только	базовыми	навыками	руководства	проектом,	но	и	посто




