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РЕФЕРАТ 

Объем дипломной работы – 55 страниц, количество рисунков – 36, 

количество таблиц – 6, количество приложений – 2, объем приложения – 27 

страниц, количество использованных источников – 53. 

Ключевые слова: визуализация данных, data-журналистика, 

журналистика данных, инфографика, интернет-СМИ. 

Объект исследования – использование визуализации данных на сайтах 

белорусских интернет-СМИ. 

Предмет исследования – особенности получения данных и их трактовки, 

а также представления на страницах интернет-СМИ, закономерности и 

тенденции развития журналистики данных в онлайн-изданиях Республики 

Беларусь. 

Цель дипломной работы – на основании изучения теоретического и 

эмпирического материала обосновать перспективные направления 

использования приемов визуализации данных в интернет-СМИ Беларуси. 

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 определено понятие 

«журналистики данных» как направления журналистики, использующего 

приемы визуализации данных, установлены отличительные особенности 

журналистики данных по сравнению с традиционной журналистикой, оценена 

специфика использования приемов визуализации данных в интернет-СМИ, 

проанализирован и описан практический опыт внедрения визуальных методов 

представления контента в работу белорусских интернет-СМИ, определены 

перспективы развития методов визуализации данных в интернет-СМИ 

Беларуси. 

Новизна данной работы заключается в обобщении опыта использования 

приемов визуализации данных белорусскими интернет-СМИ и выделения 

перспективных направлений их развития. 

Область возможного практического применения: результаты 

проведенного исследования будут полезны белорусским СМИ для разработки 

стратегии использования приемов визуализации данных. 

Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 

дипломной работы, а также самостоятельность ее выполнения. 



РЭФЕРАТ 

Аб'ём дыпломнай працы – 55 старонак, колькасць малюнкаў – 36, 

колькасць табліц – 6, колькасць прыкладанняў – 2, аб'ём дадаткаў – 27 

старонак, колькасць выкарыстаных крыніц – 53. 

Ключавыя словы: візуалізацыя дадзеных, data-журналістыка, 

журналістыка дадзеных, інфаграфіка, інтэрнэт-СМІ. 

Аб'ект даследавання – выкарыстанне візуалізацыі дадзеных на сайтах 

беларускіх інтэрнэт-СМІ. 

Прадмет даследавання – асаблівасці атрымання дадзеных і іх трактоўкі, 

а таксама прадстаўлення на старонках інтэрнэт-СМІ, заканамернасці і 

тэндэнцыі развіцця журналістыкі дадзеных у анлайн-выданнях Рэспублікі 

Беларусь. 

Мэта дыпломнай працы – на падставе вывучэння тэарэтычнага і 

эмпірычнага матэрыялу абгрунтаваць перспектыўныя напрамкі выкарыстання 

прыёмаў візуалізацыі дадзеных у інтэрнэт-СМІ Беларусі. 

У дадзенай дыпломнай працы выкарыстаны наступныя агульнанавуковыя 

і сацыялагічныя метады даследавання: сістэмны і параўнальны падыходы, 

апісальны, аналітычны і супастаўляльны метад, метад кантэнт-аналізу. 

У выніку праведзенага даследавання вызначана паняцце «журналістыкі 

дадзеных» як напрамка журналістыкі, які выкарыстоўвае прыёмы візуалізацыі 

дадзеных, устаноўлены адметныя асаблівасці журналістыкі дадзеных у 

параўнанні з традыцыйнай журналістыкай, ацэнена спецыфіка выкарыстання 

прыёмаў візуалізацыі дадзеных у інтэрнэт-СМІ, прааналізаваны і апісаны 

практычны вопыт укаранення візуальных метадаў прадстаўлення кантэнту ў 

працу беларускіх інтэрнэт-СМІ, вызначаны перспектывы развіцця метадаў 

візуалізацыі дадзеных у інтэрнэт-СМІ Беларусі. 

Навізна дадзенай працы складаецца з абагульнення вопыту 

выкарыстання прыёмаў візуалізацыі дадзеных беларускімі інтэрнэт-СМІ і 

вылучэння перспектыўных напрамкаў іх развіцця. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі праведзенага 

даследавання будуць карысныя беларускім СМІ для распрацоўкі стратэгіі 

выкарыстання прыёмаў візуалізацыі дадзеных. 

Аўтар працы пацвярджае дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай 

працы, а таксама самастойнасць яе выканання. 



ABSTRACT 

The volume of the thesis – 55 pages, the number of images – 36, the number of 

tables – 3, number of applications – 2, the amount of application – 27 pages, the 

number of sources used – 53. 

Keywords: data visualization, data-journalism, data-driven journalism, 

infographics, online media. 

The object of the present study is usage of data visualization on the websites 

of Belarusian online media. 

The subject of the research is the specialty of data acquisition and 

interpretation, as well as it's presentation on the media web-pages, patterns and trends 

of the data journalism in Belarusian online media. 

The aim of this study is to justify the long-term direction of data visualization 

techniques usage in online media of Belarus, using the theoretical and empirical data. 

In this study, the following general scientific and sociological research 

methods were used: a systematic and comparative approaches, descriptive, analytical 

and comparative methods, content analysis method. 

The study defined the concept of «data journalism» as the field of journalism 

that uses data visualization techniques, established differences between data 

journalism and traditional journalism, evaluated the specificity of using data 

visualization techniques in online media, analyzed and described the practical 

experience of implementing visual methods of content delivery in the workflow of 

Belarusian online media, identified the prospects of development of data visualization 

techniques in Belarusian online media. 

The novelty of this paper is in summarizing the experience of the data 

visualization techniques usage in Belarusian online media and highlighting promising 

directions of their development. 

The area of possible practical application: the results of the study will be 

useful to Belarusian media for developing strategies of the data visualization 

techniques usage. 

The author of this work confirms the authenticity of the materials and the 

results of the thesis, as well as the independence of its implementation. 


