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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа содержит: 70 с., 40 источников. 

Ключевые слова: российская тележурналистика, украинская тележурна-

листика, белорусская тележурналистика, пропаганда, манипулирование массо-

вым сознанием, «Первый канал», «Интер», расследовательская журналистика, 

журналистика новостей, медиа, СМИ. 

Объект исследования – материалы новостных телепрограмм российского 

федерального «Первого канала» и общенационального украинского  телеканала 

«Интер» за период с 1990-х годов по настоящее время. 

Предмет исследования – методы, задачи и цели работы журналистов про-

грамм  теленовостей России и Украины, специфика донесения информации и 

психологического влияния на массовую аудиторию на примере указанных те-

леканалов.  

Цель работы: исследовать методы и приёмы донесения информации до 

зрителя, манипулирования массовым сознанием через информацию в разные 

годы становления тележурналистики Украины и России, а также их социаль-

ный и психологический аспект.  

Методы исследования: анализ и синтез научной литературы  и публикаций 

по теме работы, изучение практического опыта журналистов Первого канала 

и телеканала «Интер», контент-анализ материалов выпусков новостей разных 

лет. 

Полученные результаты и их новизна: в научной работе мы не только 

анализируем и систематизируем основные приемы и творческие методики ра-

боты украинских и российских тележурналистов современности, но и выявляем 

их влияние на социально-психологическое поведение жителей двух стран на 

фоне политической напряжённости в отношениях Украины и России, а также 

Европы и США и развивающейся на этом фоне информационной войны; про-

гнозируем развитие ситуации в ближайшие годы.  

Кроме того новизна работы заключается в анализе особенностей создания 

новостного телеконтента в России и Украине как в странах с развитой медиаси-

стемой и возможность заимствования некоторых позитивных творческих мето-

дов в белорусской тележурналистике.  

Область возможного практического применения: результаты исследова-

ния, а именно прогрессивные творческие методики создания новостного 

телепродукта, можно использовать в дальнейшей практической работе. 

Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов ди-

пломной работы, а также самостоятельность ее выполнения. 

Работа выполнена самостоятельно. 
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РЭФЕРАТ 

 
Дыпломная праца ўтрымлівае: 70 с., 40 крыніц. 

Ключавыя словы: расiйская тэлежурналістыка, украінская 

тэлежурналістыка, беларуская тэлежурналістыка, прапаганда, маніпуляванне 

масавай свядомасцю, «Першы канал», «Інтэр», расследавальніцкая 

журналістыка, журналістыка навін, медыя, СМІ. 

Аб'ект даследавання – матэрыялы тэлепраграм навін расійскага 

федэральнага “Першага канала” і агульнанацыянальнага ўкраінскага тэлеканала 

«Інтэр» за перыяд з 1990-ых гадоў па цяперашні час. 

Прадмет даследавання – метады, заданні і мэты працы журналістаў 

праграм тэленавін Рассіі і Украіны, спецыфіка данясення інфармацыі і 

псіхалагічнага ўплыву на масавую аўдыторыю на прыкладзе паказаных 

тэлеканалаў.  

Мэта працы: даследаваць метады і прыёмы данясення інфармацыі да 

гледача, маніпулявання масавай свядомасцю праз інфармацыю ў розныя гады 

станаўлення тэлежурналістыкі Украіны і Расіі а таксама іх сацыяльны і 

псіхалагічны аспект.  

Метады даследавання: аналіз і сінтэз навуковай літаратуры і публікацый 

па тэме працы, вывучэнне практычнага досведу журналістаў Першага канала і 

тэлеканала «Інтэр», кантэнт-аналіз матэріалаў выпускаў навін розных гадоў. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: у навуковай працы мы не толькі аналізуем 

і сістэматызуем асноўныя прыёмы і творчыя методыкі працы ўкраінскіх і 

расійскіх тэлежурналістаў сучаснасці, але і выяўляем іх уплыў на сацыяльна-

псіхалагічныя паводзіны жыхароў дзвюх краін на фоне палітычнай 

напружнасці ў адносінах Украіны і Расіі, а таксама Еўропы і ЗША і 

інфармацыйнай вайны, якая развіваецца на гэтым фоне; прагназуем развіццё 

сітуацыі ў найблізкія гады.  

Апроч таго навізна працы складаецца ў аналізе асаблівасцяў стварэння 

тэлекантэнта навін у Расіі і Украіне як у краінах з развітай медыясістэмай і 

магчымасць пазычання некаторых пазітыўных творчых метадаў у беларускай 

тэлежурналістыцы.    

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: вынікі даследавання, а 

менавіта прагрэсіўныя творчыя методыкі стварэння тэлепрадукта навін можна 

выкарыстоўваць у далейшай практычнай працы. 

Аўтар працы пацвярджае пэўнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай 

працы, а таксама самастойнасць яе выканання. 

Праца выканана самастойна. 
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ABSTRACT  

 

Thesis: 70 pages, 40 sources.  

Key words: Russian TV journalism, Ukrainian TV journalism, Belarusian TV 

journalism, propaganda, manipulation of mass consciousness, "First Channel", "In-

ter", investigative journalism, news journalism, media. 

The object of the research is the materials of news TV programs of the Russian 

Federal "First channel" and the national Ukrainian TV channel "Inter" for the period 

since the 1990s to present. 

The subject of the research is methods, tasks and goals of the work of journal-

ists of TV news Russian and Ukrainian programs, the specifics of reporting infor-

mation and psychological impact on the mass audience on the example of these TV 

channels. 

The goal of the work is to investigate methods and techniques of information 

delivery to the viewer, manipulation of mass consciousness through information in 

different years of formation of television journalism of Ukraine and Russia and their 

social and psychological aspect. 

Research methods: analysis and synthesis of scientific literature and publica-

tions on the topic, the learning of the practical experience of journalists of “First 

channel” and TV channel "Inter", content-analysis of news materials of different 

years. 

The results and their novelty: in the scientific work, we not only analyze and 

systematize the main techniques and creative methods of Ukrainian and Russian TV 

journalists of our time, but also identify their impact on the social-psychological be-

havior of the residents of the two countries against the background of political tension 

in the relations between Ukraine and Russia, also in the relation Europe and the Unit-

ed States and developing of information war; predict the development of the situation 

in the coming years. 

In addition, the novelty of the work lies in the analysis of the features of the 

creation of news TV content in Russia and Ukraine as in countries with a developed 

media and the possibility of borrowing some positive creative methods in the Bela-

rusian television journalism. 

Scope of possible practical application: the results of the research, namely the 

progressive creative methods of creating a news TV product, can be used in further 

practical work. 

The author of the work confirms the reliability of the materials and results of 

the diploma work and the independence of its implementation. 

The work was done independently. 

 


