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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа представлена Введением, двумя Главами, 
Заключением, Списком используемых источников. Общий объем работы 
составляет 53 страницы. 

СМИ, РАДИО, ПРАЙМ-ТАЙМ, ФОРМАТ, ВЕЧЕРНИЙ КАНАЛ, 
ЖАНР, СТРУКТУРА, ВЕДУЩИЙ, ИНТЕРАКТИВ, АУДИТОРИЯ СМИ, 
ИНТЕРНЕТ. 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена значимостью 
сохранения аудитории для радиостанций. В настоящий момент основной 
процент слушающих радио - это автомобилисты, а значит качество и 
интерактивность вечернего канала в прей-тайм становится актуальным. 

Объектом исследования являются вечерние шоу двух рейтинговых 
радиостанций «Русское радио» в Минске и «Радио РОКС-М». 

Предмет исследования – интерактивные тематические, содержательные 
и структурно-композиционные элементы вечернего эфира, критерии 
результативности функционирования программ на радио. 

Цель работы: выявление типологических особенностей вечернего 
прайм-тайм сегмента на радио и исследования интерактива, как критерия его 
успешной деятельности. 

Для достижения цели следует решить следующие задачи: 

• выявить предпосылки появления вечернего сегмента на радио; 

• определение ключевых структурных компонентов рассматриваемой 
радиопрограммы; 

• рассмотрение основных функций вечернего эфира в прайм-тайм; 

• рассмотрение профессиональных качеств ведущих вечернего сегмента, 
специфики аудитории; 

• особенности интерактива во время вечернего прайм-тайм. 

• анализ критериев эффективности вечерних программ на радио. 



 

 

Методы исследования. Обобщение собственного многолетнего опыта 
работы на радио. Изучение научной литературы, анализ эмпирического 
материала. 

Автор данной дипломной работы подтверждает достоверность 
материалов, а также самостоятельность ее выполнения. 

Теоретическая основа дипломной работы: труды историков 
радиовещания и теоретиков средств массовой коммуникации В.Н. Шеина, 
А.А. Белько, В.В. Смирнова, Г.С. Мельник, собственный многолетний опыт 
работы на радио.  

Эмпирическую базу исследования содержат содержание и структура 
вечерних программ на радиостанции «Русское радио» в Минске и «Радио 
РОКС» в Минске 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца прадстаўлена Увядзеннем, двума Главамi, 
Змяшчэннем, Спісам крыніц. Агульны аб'ём працы складае 53 старонкi.  

СМІ, РАДЫЁ, ПРАЙМ-ТАЙМ, ФАРМАТ, ВЯЧЭРНI КАНАЛ, ЖАНР, 
СТРУКТУРА, ВЯДУЧЫ, ІНТЭРАКТЫЎ, АЎДЫТОРЫЯ СМІ, IНТЭРНЭТ.  

Актуальнасць тэмы дыпломнай працы абумоўлена значнасцю 
захавання аўдыторыі для радыёстанцый. У сапраўдны момант асноўны 
працэнт тых, хто слухае радыё - гэта аўтамабілісты, а значыць якасць і 
інтэрактыўнасць вячэрняга канала ў прайм-тайм становіцца актуальнай.  

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца вячэрнія шоу дзвух рэйтынгавых 
радыёстанцый «Рускае радыё» у Мінску і «Радыё Рокс-М».  

Прадмет даследавання - інтэрактыўныя тэматычныя, змястоўныя і 
структурна-кампазіцыйныя элементы вячэрняга эфіру, крытэрыі выніковасці 
функцыянавання праграм на радыё.  

Мэта працы: выяўленне тыпалагічных асаблівасцяў вячэрняга прайм-
тайм сегмента на радыё і даследаванні інтэрактыву, падстаў для яго 
паспяховай дзейнасці.  

Для дасягнення мэты варта вырашыць наступныя задачы:  

• выявіць перадумовы з'яўлення вячэрняга сегмента на радыё;  

• вызначыць ключавыя структурныя кампаненты разгляданай 
радыёпраграмы;  

• разгляд асноўных функцый вячэрняга эфіру ў прайм-тайм;  

• разгляд прафесійных якасцяў вядучых вячэрняга сегмента, спецыфікі 
аўдыторыі;  

• асаблівасці інтэрактыву падчас вячэрняга прайм-тайм.  

• аналіз крытэрыяў эфектыўнасці вячэрніх праграм на радыё.  

Метады даследавання. Абагульненне ўласнага шматгадовага вопыту 
работы на радыё. Вывучэнне навуковай літаратуры, аналіз эмпірычнага 
матэрыялу.  



 

 

 

Аўтар дадзенай дыпломнай працы пацвярджае пэўнасць матэрыялаў, а 
таксама самастойнасць яе выканання.  

Тэарэтычная аснова дыпломнай працы: працы гісторыкаў 
радыёвяшчання і тэарэтыкаў сродкаў масавай камунікацыі В.М. Шэіна, А.А. 
Бялько, В.У. Смірнова, Г.С. Мельнік, уласны шматгадовы вопыт працы на 
радыё.  

Эмпірычную базу даследавання ўтрымліваюць змест і структура 
вячэрніх праграм на радыёстанцыі «Рускае радыё» у Мінску і «Радыё Рокс» ў 
Мінску 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research work is presented by the Introduction, two Chapters, 
Conclusion, List of used sources. The total amount of work is 53 pages. 

MEDIA, RADIO, PRIME-TIME, FORMAT, EVENING CHANNEL, 
GENRE, STRUCTURE, LEADER, INTERACTIVE, AUDIENCE OF MEDIA, 
INTERNET. 

The relevance of the topic of the thesis is due to the importance of 
preserving the audience for radio stations. At the moment, the main percentage of 
radio listeners are motorists, which means that the quality and interactivity of the 
evening channel in the pre-time period becomes topical. 

The object of the study are evening shows of two rating radio stations 
"Russian radio" in Minsk and "Radio Roks-M". 

The subject of the research is the interactive thematic, content and structural-
compositional elements of the evening ether, the criteria for the effectiveness of 
the programs on the radio. 

The purpose of the work: to identify the typological features of the evening 
prime-time segment on the radio and to study interactive, as a criterion for its 
successful operation. 

To achieve the goal, the following tasks should be solved: 

• identify the prerequisites for the appearance of an evening segment on the radio; 

• identification of the key structural components of the radio program in question; 

• consideration of the main functions of the evening ether in prime time; 

• consideration of the professional qualities of the leading evening segment, the 
specifics of the audience; 

• interactive features during the evening prime time. 

• Analysis of the criteria for the effectiveness of evening programs on the radio. 

Methods of research. Generalization of my own years of experience working 
on the radio. Study of scientific literature, analysis of empirical material. 



 

 

The author of this thesis confirms the reliability of the materials, as well as 
the independence of its implementation. 

The theoretical basis of the thesis: the works of radio historians and mass 
media theorists VN. Shein, A.A. Belko, V.V. Smirnova, G.S. Melnik, my own  
years of experience working on the radio. 

The empirical base of the research contains the content and structure of 
evening programs at the «Russkoe radio» station in Minsk and Radio Roks in 
Minsk 


