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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Дипломная работа 59 с., 3 рис., 2 табл., 31 источник. 
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА, АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ 

СТЕРЕОТИПОВ, РАЗЛИЧИЯ В СТЕРЕОТИПАХ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, 
СТЕРЕОТИПЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ. 

Объект исследования: социальные стереотипы.  
Цель: Выявить содержательные особенности стереотипов по отношению к 

социальной рекламе у мужчин и женщин.  
Метод проведения работы: качественный и количественный анализ 

стереотипов мужчин и женщин. 
Социальные стереотипы используются личностью для построения 

собственной картины мира. Изучение стереотипов индивидов и групп позволит 
взглянуть на их мир их глазами, сконструировать их реальность. Понимание мира 
человека поможет в разработке более продуктивной и качественной социальной 
рекламы.  

Исследование, проведенное в рамках дипломной работы, позволило на 
практике взглянуть на стереотипы людей не как на иррациональные образования, 
служащие лишь защитной функцией, но и рассмотреть в них рациональное зерно, 
инструмент, который позволяет строить и упрощать мир вокруг себя. Благодаря 
применению качественных и количественных стратегий, были получены более 
глубокие данные о стереотипах к социальной рекламе. В ходе качественного 
исследования были выделены и сгруппированы наиболее популярные 
стереотипы, которые позволили в дальнейшем провести количественное 
исследование представленности их среди мужчин и женщин. Данная работа 
может быть использована при проведении дальнейших исследований в области 
изучения социальных стереотипов. 



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Дыпломная работа 59 с., 3 мал., 2 табл, 31 крынiца. 
САЦЫЯЛЬНАЯ РЭКЛЯМА, АНАЛІЗ ПАДЫХОДАЎ ДА ВЫВУЧЭННЯ 

СТЭРЭАТЫПАЎ, АДРОЗНЕННІ Ў СТЭРЭАТЫПАХ У МУЖЧЫН І ЖАНЧЫН, 
СТЭРЭАТЫПЫ Ў АДНОСІНАХ ДА САЦЫЯЛЬНАЙ РЭКЛАМЕ. 

Аб'ект даследавання: сацыяльныя стэрэатыпы. 
Мэта: Выявіць змястоўныя асаблівасці стэрэатыпаў у адносінах да 

сацыяльнай рэкламы ў мужчын і жанчын. 
Метад правядзення працы: якасны і колькасны аналіз стэрэатыпаў мужчын і 

жанчын. 
Сацыяльныя стэрэатыпы выкарыстоўваюцца асобай для пабудовы ўласнай 

карціны свету. Вывучэнне стэрэатыпаў індывідаў і груп дазволіць зірнуць на іх 
свет іх вачыма, сканструяваць іх рэальнасць. Разуменне свету чалавека дапаможа 
ў распрацоўцы больш плённай і якаснай сацыяльнай рэкламы. 

Даследаванне, праведзенае ў рамках дыпломнай працы, дазволіла на 
практыцы зірнуць на стэрэатыпы людзей не як на ірацыянальныя адукацыі, 
служачыя толькі ахоўнай функцыяй, але і разгледзець у іх рацыянальнае зерне, 
інструмент, які дазваляе будаваць і спрашчаць свет вакол сябе. Дзякуючы 
прымяненню якасных і колькасных стратэгій, былі атрыманы больш глыбокія 
дадзеныя аб стэрэатыпах да сацыяльнай рэкламы. У ходзе якаснага даследавання 
былі вылучаныя і згрупаваныя найбольш папулярныя стэрэатыпы, якія дазволілі 
ў далейшым правесці колькаснае даследаванне прадстаўленасці іх сярод мужчын 
і жанчын. Дадзеная праца можа быць выкарыстана пры правядзенні далейшых 
даследаванняў у галіне вывучэння сацыяльных стэрэатыпаў. 

 
 
 



ABSTRACT OF THE THESIS 

Thesis 59 p., 3 fig., 2 tables, 31 sources. 
SOCIAL ADVERTISING, ANALYSIS OF APPROACHES TO STUDYING 

STEREOTYPES, DIFFERENCES IN STEREOTYPES IN MEN AND WOMEN, 
STEREOTYPE ON SOCIAL ADVERTISING. 

Object of research: social stereotypes. 
Purpose: To identify the content of stereotypes in relation to social advertising in 

men and women. 
Method of work: qualitative and quantitative analysis of stereotypes of men and 

women. 
Social stereotypes are used by the individual to construct his own picture of the 

world. Studying stereotypes of individuals and groups will allow to look at their world 
with their eyes, to construct their reality. Understanding the world of man will help in 
the development of more productive and high-quality social advertising. 

The research conducted within the framework of the thesis allowed in practice to 
look at the stereotypes of people not as irrational entities serving only as a protective 
function, but also to consider in them a rational grain, an instrument that allows building 
and simplifying the world around them. Thanks to the application of qualitative and 
quantitative strategies, deeper data on stereotypes for social advertising have been 
obtained. In the course of qualitative research, the most popular stereotypes were 
singled out and grouped, which allowed further quantitative research of their 
representation among men and women. This work can be used to conduct further 
research in the field of studying social stereotypes. 
 
 


