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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: «Общественно-политические и молодежные издания в 

социальных медиа: сравнительный анализ». 

Объем дипломной работы (с приложениями) – 60. 

Количество приложений – 2. 

Количество источников информации – 46. 

Ключевые слова: СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, МОЛОДЕЖНЫЕ ИЗДАНИЯ, ОСОБЕННОСТИ 

РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.  

Социальные медиа внесли существенные изменения в  

профессиональную журналистскую деятельность. В этом контексте СМИ 

должны быстро реагировать на новые тенденции и включаться в гонку 

технологий, чтобы оставаться востребованными. Мы становимся свидетелями 

захватывающей битвы за достойное место журналистики в медийном 

пространстве. Наблюдается уход аудитории в сегменты новых форматов. 

Стремительное развитие социальных медиа привело к колоссальному росту 

предложения контента. 

Грамотное ведение аккаунта в социальной сети позволяет СМИ 

выстраивать диалог с аудиторией, продвигать контент в интернете, увеличивать 

число посетителей сайта и укреплять позиции на рынке. Изучение опыта 

деятельности общественно-политических и молодежных изданий в социальных 

медиа представляет большую ценность для развития СМИ Беларуси. Этим 

определяется актуальность исследования. 

В основу работы положены исследования В.П. Воробьёва,  

А.А. Градюшко, В.А. Степанова, И.П. Шибут, А.А. Морозовой,  

Б.Я. Мисонжникова, Н.А. Павлушкиной, С.И. Симаковой и других. 

Объект исследования – аккаунты в социальных медиа общественно-

политических («СБ. Беларусь сегодня», TUT.BY, БелТА) и молодежных 

изданий («Знамя юности», CityDog, 34mag.net). 

Предмет исследования – методы продвижения информационных 

ресурсов в социальных сетях, новые методы и формы взаимодействия с 

аудиторией на платформе социальных сетей. 

Цель дипломной работы – теоретическое и экспериментальное 

исследование деятельности общественно-политических и молодежных изданий 

в социальных медиа, разработка практических рекомендаций, позволяющих 

оптимизировать работу СМИ в социальных сетях. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
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 рассмотреть социальные медиа как инструмент интернет-журналистики; 

 изучить формы и механизмы работы журналиста в социальных медиа; 

 проанализировать новые творческие решения при адаптации 

журналистских материалов в сообществах социальных сетей; 

 определить особенности деятельности общественно-политических и 

молодежных изданий в социальных медиа; 

 сформулировать рекомендации для интернет-изданий Республики 

Беларусь по продвижению контента в социальных медиа. 

В данной дипломной работе использованы следующие общенаучные и 

социологические методы исследования: системный и сравнительный подходы, 

описательный, аналитический и сопоставительный метод, метод контент-

анализа. 

В результате проведенного исследования определены стратегии 

дистрибуции журналистских материалов общественно-политических и 

молодежных изданий в социальных медиа, найдены востребованные форматы 

публикаций, выявлены релевантные критерии эффективности работы. 

Новизна данной работы заключается в обобщении опыта использования 

социальных медиа изданиями разных типов, выработке новых моделей 

использования социальных медиа в условиях дигитализации. 

Область возможного практического применения: результаты 

проведенного исследования будут полезны белорусским СМИ для разработки 

стратегий использования социальных медиа. 

Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 

дипломной работы, а также самостоятельность ее выполнения. 
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РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца: «Грамадска-палітычныя і моладзевыя выданні ў 

сацыяльных медыя: параўнальны аналіз".  

Аб'ём дыпломнай працы (з дадаткамi) - 60.  

Колькасць дадаткаў - 2.  

Колькасць крыніц інфармацыі - 46.  

Ключавыя словы: САЦЫЯЛЬНЫЯ МЕДЫЯ, САЦЫЯЛЬНЫЯ СЕТКІ, 

СРОДКІ МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ, ГРАМАДЗКА-ПАЛІТЫЧНЫЯ 

ВЫДАННІ, МОЛАДЗЕВЫЯ ВЫДАННI, АСАБЛІВАСЦІ ПРАЦЫ Ў 

САЦЫЯЛЬНЫХ СЕТКАХ. 

  Сацыяльныя медыя ўнеслі істотныя змены ў прафесійную журналісцкую 

дзейнасць. У гэтым кантэксце СМІ павінны хутка рэагаваць на новыя тэндэнцыі 

і ўключацца ў гонку тэхналогій, каб заставацца запатрабаванымі. Мы 

становімся сведкамі захапляльнай бітвы за годнае месца журналістыкі ў 

медыйнай прасторы. Назіраецца сыход аўдыторыі ў сегменты новых фарматаў. 

Імклівае развіццё сацыяльных медыя прывяло да каласальнага росту прапановы 

кантэнту.  

Пісьменнае вядзенне акаўнта ў сацыяльнай сетцы дазваляе СМІ 

выбудоўваць дыялог з аўдыторыяй, прасоўваць кантэнт у інтэрнэце, 

павялічваць колькасць наведвальнікаў сайта і ўмацоўваць пазіцыі на рынку. 

Вывучэнне вопыту дзейнасці грамадска-палітычных і моладзевых выданняў у 

сацыяльных медыя ўяўляе вялікую каштоўнасць для развіцця СМІ Беларусі. 

Гэтым вызначаецца актуальнасць даследавання.  

У аснову работы пакладзены даследаванні В.П. Вараб'ёва,  

А.А. Градзюшка, В.А. Сцяпанава, І. П. Шыбут, А.А. Марозавай,  

Б.Я. Місонжнікава, Н.А. Паўлушкінай, С.І. Сімаковай і іншых.   

Аб'ект даследавання - акаўнты ў сацыяльных медыя грамадска-

палітычных ( «СБ. Беларусь сегодня», TUT.BY, БелТА) і моладзевых выданняў 

( «Знамя юности», CityDog, 34mag.net).  

Прадмет даследавання - метады прасоўвання інфармацыйных рэсурсаў 

у сацыяльных сетках, новыя метады і формы ўзаемадзеяння з аўдыторыяй на 

платформе сацыяльных сетак.  

Мэта дыпломнай працы - тэарэтычнае і эксперыментальнае даследаванне 

дзейнасці грамадска-палітычных і моладзевых выданняў у сацыяльных медыя, 

распрацоўка практычных рэкамендацый, якія дазваляюць аптымізаваць працу 

СМІ ў сацыяльных сетках.  

Для дасягнення мэты пастаўлены наступныя задачы:  

 разгледзець сацыяльныя медыя як інструмент інтэрнэт-журналістыкі;  
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 вывучыць формы і механізмы працы журналіста ў сацыяльных медыя;  

 прааналізаваць новыя творчыя рашэнні пры адаптацыі журналісцкіх 

матэрыялаў у супольнасцях сацыяльных сетак;  

 вызначыць асаблівасці дзейнасці грамадска-палітычных і моладзевых 

выданняў у сацыяльных медыя;  

 сфармуляваць рэкамендацыі для інтэрнэт-выданняў Рэспублікі Беларусь 

па прасоўванні кантэнту ў сацыяльных медыя.  

У дадзенай дыпломнай працы выкарыстаныя наступныя 

агульнанавуковыя і сацыялагічныя метады даследавання: сістэмны і 

параўнальны падыходы, апісальны, аналітычны і супастаўляльны метад, метад 

кантэнт-аналізу.  

У выніку праведзенага даследавання вызначаны стратэгіі дыстрыбуцыі 

журналісцкіх матэрыялаў грамадска-палітычных і моладзевых выданняў у 

сацыяльных медыя, знойдзеныя запатрабаваныя фарматы публікацый, 

выяўлены рэлевантныя крытэрыі эфектыўнасці працы.  

Навізна дадзенай працы складаецца ў абагульненні вопыту 

выкарыстання сацыяльных медыя выданнямі розных тыпаў, выпрацоўцы новых 

мадэляў выкарыстання сацыяльных медыя ва ўмовах дигитализации.  

Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі праведзенага 

даследавання будуць карысныя беларускім СМІ для распрацоўкі стратэгій 

выкарыстання сацыяльных медыя.  

Аўтар працы пацвярджае пэўнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай 

працы, а таксама самастойнасць яе выканання.  
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ABSTRACT 

 

Thesis: "Social and political and youth editions in social media: comparative 

analysis". 

Thesis volume (with appendices) – 60. 

The number of appendices – 2. 

Quantity of sources of information –46. 

Keywords: SOCIAL MEDIA, SOCIAL NETWORKS, MASS MEDIA, 

SOCIAL AND POLITICAL EDITIONS, YOUTH EDITIONS, FEATURES OF 

WORK ON SOCIAL NETWORKS. 

Social media have made essential changes to professional journalism. In this 

context of media have to react quickly to new tendencies and join in a race of 

technologies to remain demanded. We become witnesses of fascinating fight for the 

worthy place of journalism in media space. Leaving of audience in segments of new 

formats is observed. Rapid development of social media has led to enormous growth 

of the offer of content. 

Competent maintaining the account in social network allows media to build 

dialogue with audience, to advance content on the Internet, to increase number of 

visitors of the website and to strengthen positions in the market. Studying of 

experience of activity of social and political and youth editions in social media is of 

great value for development of media of Belarus. Relevance of a research is defined 

by it. 

V. P. Vorobyyov, A. A. Gradyushko, V. A. Stepanov, I. P. Shibut,  

A. A. Morozova, B. Ya. Misonzhnikov, N. A. Pavlushkina, S. I. Simakova's 

researches and others are the basis for work. 

Research object – accounts in social media social and political («SB. Belarus 

segodnya», TUT.BY, BELTA) and youth editions («Znamya yunosti», CityDog, 

34mag.net). 

Object of research – methods of advance of information resources on social 

networks, new methods and forms of interaction with audience on a platform of 

social networks. 

The thesis purpose – theoretical and pilot study of activity of social and 

political and youth editions in social media, development of the practical 

recommendations allowing to optimize work of media on social networks. 

For achievement of goals the following tasks are set: 

 to consider social media as the Internet journalism tool; 

 to study forms and mechanisms of work of the journalist in social media; 

 to analyse new creative decisions at adaptation of journalistic materials in 

communities of social networks; 
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 to define features of activity of social and political and youth editions in social 

media; 

 to formulate recommendations for Internet editions of Republic of Belarus 

about promotion of content in social media. 

Belarus on promotion of content in social media. 

In this thesis the following general scientific and sociological methods of a 

research are used: system and comparative approaches, descriptive, analytical and 

comparative method, content analysis method. 

As a result of the conducted research the strategy of distribution of journalistic 

materials of social and political and youth editions in social media are defined, 

demanded formats of publications are found, relevant criteria of overall performance 

are revealed. 

Novelty of this work consists in synthesis of experience of use of social media 

editions of different types, development of new models of use of social media in the 

conditions of a digitalization. 

Field of possible practical application: results of the conducted research will 

be useful to the Belarusian media to development of strategy of use of social media. 

The author of work confirms reliability of materials and results of the thesis, 

and also independence of her performance. 

 

 


