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РЕФЕРАТ 

 

Объём: 68 страниц текста, количество использованных источников: 33. 

Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА, МИРО-

ТВОРЧЕСТВО, ПОЛИТИКА, КОНФЛИКТ, УКРАИНА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

КОНФЛИКТА, МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ, ВАШИНГТОН ПОСТ, ГАРДИ-

АН. 

Объект исследования: публикации белорусских изданий: «СБ. Беларусь 

сегодня», портала TUT.BY, и зарубежных медиа: «Гардиан», «Вашингтон 

Пост».  

Предмет исследования: особенности отражения деятельности Республи-

ки Беларусь по урегулированию конфликта в Украине в СМИ. 

Цель работы: раскрыть и сравнить подходы к отражению темы миро-

творческой миссии Республики Беларуси в Украине в белорусских и зарубеж-

ных медиа. 

При написании работы использованы следующие методы исследования: 

контент-анализ, метод сплошной выборки, описательный и аналитический ме-

тоды. Эмпирической базой исследования служат материалы газет «СБ. Бела-

русь сегодня», «Вашингтон пост», «Гардиан» и портала TUT.BY за период с 

апреля 2014-го по сегодняшний день.  

В данной дипломной работе мы выяснили, что значит понятие «миро-

творчество», определили этапы миротворческой миссии Республики Беларусь в 

Украине, рассмотрели методику освещения политических конфликтов в СМИ и 

раскрыли особенности освещения конфликта в Украине и миротворческой по-

литики Республики Беларуси по его урегулированию в белорусских и зарубеж-

ных медиа. 

Актуальность исследования заключается в необходимости всесторонне-

го анализа влияния журналистики на внутригосударственные конфликты.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

его использования студентами при написании курсовых и дипломных работ, а 

также в учебном процессе по дисциплинам, посвящённым конфликтам и влия-

нии СМИ на их течение. 

Дипломная работа представляет собой самостоятельно проведенное авто-

ром исследование. 

 

 

 

 

 

http://tvoeznanie.blogspot.com/2012/06/blog-post_8182.html


3 

 

РЭФЕРАТ 

Аб'ём: 68 старонак тэксту, колькасць выкарыстаных крыніц: 33. 

Ключавыя словы: МІЖНАРОДНАЯ ЖУРНАЛІСТЫКА, 

МІРАТВОРЧАСЦЬ, ПАЛІТЫКА, КАНФЛІКТЫ, УКРАІНА, УРЭГУЛЯВАННЕ 

КАНФЛІКТАЎ, МІНСКІЯ ПАГАДНЕННІ. 

Аб'ект даследавання: публікацыі беларускіх выданняў: «СБ. Беларусь се-

годня», партала TUT.BY, і замежных медыя: «Гардыян», «Вашынгтон Пост». 

Прадмет даследавання: асаблівасці адлюстравання дзейнасці Рэспублікі 

Беларусь па ўрэгуляванні канфлікту ва Украіне ў СМІ. 

Мэта дыпломнай работы: раскрыць і параўнаць падыходы да адлюстра-

вання тэмы міратворчай місіі Рэспублікі Беларусі ва Украіне ў беларускіх і за-

межных медыя. 

Пры напісанні работы выкарыстаны наступныя метады даследавання: 

кантэнт-аналіз, метад суцэльнай выбаркі, апісальны і аналітычны метады. 

Эмпірычнай базай даследавання служаць матэрыялы газет «СБ. Беларусь сего-

дня», «Вашынгтон пост», «Гардыян» і партала TUT.BY за перыяд з красавіка 

2014 га па сённяшні дзень. 

У дадзенай дыпломнай рабоце мы высветлілі, што значыць паняцце 

«міратворчасць», вызначылі этапы міратворчай місіі Рэспублікі Беларусь ва 

Украіне, разгледзелі методыку асвятлення палітычных канфліктаў у СМІ і 

раскрылі асаблівасці асвятлення канфлікту ва Украіне і міратворчай палітыкі 

Рэспублікі Беларусі па яго ўрэгуляванні ў беларускіх і замежных медыя . 

Актуальнасць даследавання заключаецца ў неабходнасці ўсебаковага 

аналізу ўплыву журналістыкі на ўнутрыдзяржаўныя канфлікты. 

Практычная значнасць даследавання заключаецца ў магчымасці яго 

выкарыстання студэнтамі пры напісанні курсавых і дыпломных работ, а такса-

ма ў навучальным працэсе па дысцыплінах, прысвечаных канфліктам і ўплыву 

на іх СМІ. 

Дыпломная праца ўяўляе сабой самастойна праведзенае аўтарам даследа-

ванне. 
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ABSTRACT 

Total volume: 68 pages of text, number of sources used: 33. 

Key words: INTERNATIONAL JOURNALISM, PEACEKEEPING, POLI-

TICS, CONFLICT, UKRAINE, CONFLICT SETTLEMENT, MINSK AGREE-

MENTS, WASHINGTON POST, GUARDIAN. 

Object of research: publications of Belarusian media: "СБ. Беларусь сегодня 

", and TUT.BY, and foreign media: "Guardian ", "Washington Post ". 

Subject of the research: specifics of how the Belarusian peacekeeping opera-

tion on the conflict in Ukraine was reflected in the media. 

Research aim: to reveal and compare how the theme of the peacekeeping mis-

sion of the Republic of Belarus in Ukraine was reflected in Belarusian and foreign 

media. 

The following research methods were used: content analysis, descriptive and 

analytical methods. The empirical base of the research is the materials of the newspa-

pers "СБ. Беларусь сегодня ","Washington Post", "Guardian" and TUT.BY for the 

period from April 2014 to the present day. 

We found out what peacekeeping means, defined the stages of the peacekeep-

ing mission of the Republic of Belarus in Ukraine, analyzed the methodology for 

covering political conflicts in the media, and revealed the specifics of the coverage of 

the conflict in Ukraine and the peacekeeping policy of the Republic of Belarus in 

Belarusian and foreign media. 

The relevance of the study is in the need for a comprehensive analysis of the 

impact of journalism on intra-state political conflicts. 

The practical importance of the research is in the possibility of its use by stu-

dents in writing course and diploma works, as well as in the educational process on 

disciplines on conflicts and the influence of the media on their flow. 

Diploma work is an independent research conducted by the author. 
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