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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ КАСЕНЧУК АЛЕНЫ 

УЛАДЗІМІРАЎНЫ 

“САЦЫЯЛЬНАЯ АДКАЗНАСЦЬ ЖУРНАЛІСТА (НА 

МАТЭРЫЯЛЕ БЕЛАРУСКІХ СРОДКАЎ МАСАВАЙ 

ІНФАРМАЦЫІ)” 

 

         Дыпломная работа: 59 старонак, 47 крыніцы. 

Ключавыя словы: САЦЫЯЛЬНАЯ АДКАЗНАСЦЬ, ДЭАНТАЛОГІЯ 

ЖУРНАЛІСТЫКІ, АКСІЯЛОГІЯ ЖУРНАЛІСТЫКІ, БЕЛАРУСКІЯ ГАЗЕТЫ, 

САЦЫЯЛЬНА-КАШТОЎНАСНЫ АНАЛІЗ.  

Аб’ект даследавання: сродкі масавай інфармацыі як элемент духоўнай 

культуры грамадства. 

Прадмет даследавання: сацыяльна-каштоўнасны змест тэкстаў у СМІ. 

Мэта даследавання: ажыццявіць аналіз прынцыпаў свабоды і 

адказнасці беларускіх друкаваных сродкаў масавай інфармацыі на прыкладзе 

публікацый газет “Беларусь сегодня”, “БелГазета”, Звязда”.  

Метады даследавання: тэарэтычны, супастаўляльны, аналіз 

сацыяльна-каштоўнаснага зместу тэкста, назіранне, абагульненне, апрацоўка 

эмпірычных дадзеных. 

Высновы і іх навізна: Даследаванне паказала, што ў журналісцкай 

практыцы выяўляецца ўсё больш галін, якія маюць патрэбу ў этычных нормах, 

у журналісцкім самарэгуляванні. Журналісцкая дэанталогія выконвае 

“кантроль якасці” СМІ. Беларуская журналістыка, журналістыка сацыяльна 

арыентаванага грамадства, транслюе каштоўнасці сям’і, здароўя, адукацыі, 

экалогіі, захавання гісторыка-культурнай спадчыны і г.д. Аднак сустракаюцца 

на старонках беларускіх СМІ парушэнні этыкі і памылкі, да якіх прыводзіць 

публікацыя неправераных звестак, двухсэнсоўнасць або супярэчлівасць 

тэксту, аднабаковасць меркаванняў і г.д. 

 Практычныя рэкамендацыі: матэрыялы і вынікі дыпломнай работы 

могуць быць выкарыстаны пры далейшым вывучэнні пытанняў свабоды і 

адказнасці беларускіх друкаваных СМІ, выкладанні курса “Тэорыя 

журналістыкі”, напісанні курсавых і дыпломных работ. 

 Самастойнасць даследавання. Высновы даследавання атрыманыя ў 

выніку самастойнай работы над матэрыялам. Выкарыстаныя меркаванні 

пазначаныя ў тэксце і адлюстраваны ў спісе выкарыстаных крыніц. 

 

 

 



РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ КОСЕНЧУК ЕЛЕНЫ 

ВЛАДИМИРОВНЫ 

“СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖУРНАЛИСТА (НА 

МАТЕРИАЛЕ БЕЛОРУССКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

НФОРМАЦИИ)” 

 

Дипломная работа: 59 страниц, 47 источника. 

Ключевые слова: СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

ДЕОНТОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ, АКСИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ, 

БЕЛОРУССКИЕ ГАЗЕТЫ, СОЦИАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЙ АНАЛИЗ.  

Объект исследования: средства массовой информации как элемент 

духовной культуры общества. 

Предмет исследования: социально-ценностное содержание текстов. 

Цель исследования: осуществить анализ свободы и ответственности 

белорусских печатных средств массовой информации на примере публикаций 

газет “Беларусь сегодня”, “Белгазета”, “Звязда”.  

Методы исследования: теоретический, сопоставительный, анализ 

социально-ценностного содержания текстов, наблюдение, обобщение, 

обработка эмпирических данных. 

Выводы и их новизна: Исследование показало, что в журналистской 

практике выявляется все больше областей, которые нуждаются в этических 

нормах, в журналистском саморегулировании. Журналистская деонтология 

осуществляет “контроль качества” СМИ. Белорусская журналистика, 

журналистика социально ориентированного общества, транслирует ценности 

семьи, здоровья, образования, экологии, сохранения историко-культурного 

наследия и т.д. Однако встречаются на страницах беларуских СМИ и ошибки, 

к которым приводит публикация непроверенных данных, двусмысленность 

или противоречивость текста, предвзятость мнений. 

Практические рекомендации: материалы и итоги дипломной работы 

могут быть использованы при дальнейшем изучении вопросов свободы и 

ответственности беларуских печатных СМИ, преподавании курса “Теория 

журналистики”, написания курсовых и дипломных работ. 

Самостоятельность исследования. Выводы исследования получены в 

итоге самостоятельной работы над материалом. Использованные мнения 

обозначены в тексте и указаны в списке использованных источников. 

 

 



ABSTRACT OF GRADUATE WORK ALENA 

KASENCHUK “SOCIAL RESPONSIBILITY OF A JOURNALIST 

(ON THE MATERIAL OF THE BELARUSIAN MASS MEDIA)” 

 

Diploma paper: 59 pages, 47 sources. 

Key words: SOCIAL RESPONSIBILITY, JOURNALISTIC 

DEONTOLOGY, JOURNALISTIC AXIOLOGY, BELARUSIAN 

NEWSPAPERS, SOCIAL VALUE-BASED ANALYSIS.  

The object of the research: the mass media as a part of spiritual culture of a 

society. 

The subject of the research: socially significant content of print media. 

The aim of the research: to analyze freedom and responsibility of Belarusian 

print media.  

The tasks of the research: 1) to outline the meaningfulness of the notions 

“social responsibility of journalists” and “journalistic deontology”; 2) to underline 

journalistic social responsibilities, fixed both in codes of ethics and legal documents; 

3) to display the specific features of journalists’ professional responsibilities; 4) to 

define socially significant element of journalistic works; 5) to reveal typical 

examples of journalistic incompetence through some Belarusian newspapers. 

Research methods: theoretical and comparative analysis of value-based 

content of print media, observation, summarizing and empirical data processing. 

The conclusions and their novelty. The research shows that in journalistic 

practical work there is a growing number of fields requiring both ethical and 

professional regulations.  Belarusian socially-oriented journalism propagates the 

values of family, health, education, environment and cultural heritage protection and 

etc.  Anyway, on pages of Belarusian print media can be found some mistakes which 

are resulted from journalistic incompetence. 

Practical guidance. The results of the diploma paper are reliable to be used 

for further study of freedom and responsibility of Belarusian print media; for 

teaching the course in “The Theory of Journalism”; for writing term or diploma 

papers as well as for conducting elective classes at a secondary school. 

The independence of the research. The conclusions were obtained through 

independent work with the material. The used quotes are marked in the text and 

given in the list of cited references. 


