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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ

КАМУНІКАЦЫЯ, УСТАНОВА ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ,
САЦЫЯЛЬНЫЯМЕДЫЯ, КАНАЛ КАМУНІКАЦЫІ

Аб'ект даследавання. Камунікацыя ўстановы вышэйшай адукацыі
(Беларускі Дзяржаўны універсітэт) з замежнымі навучэнцамі ў сацыяльных
медыя. Прадмет даследавання. Тэхналогіі камунікацыі з замежнымі
навучэнцамі ў сацыяльных медыя.

Мэта працы. Распрацаваць шляхі павышэння эфектыўнасці
камунікацый установы вышэйшай адукацыі з замежнымі навучэнцамі ў
сацыяльных медыя.

Задачы даследавання:
1.вызначыць асаблівасці камунікацыі ўстановы вышэйшай адукацыі з

замежнымі навучэнцамі;
2.прааналізаваць метады і каналы камунікацыі ўстановы вышэйшай

адукацыі з замежнымі навучэнцамі;
3.распрацаваць шляхі павышэння эфектыўнасці выкарыстання

сацыяльных медыя камунікацыі ўстановы вышэйшай адукацыі з замежнымі
навучэнцамі з пункту гледжання навучэнцаў.

Для вырашэння пастаўленых задач даследавання выкарыстоўваліся
наступныя метады: кантэнт-аналіз, аналіз нарматыўных дакументаў.

Атрыманыя вынікі: вызначаны мэты, задачы і этапы камунікацыі
ўстановы вышэйшай адукацыі з замежнымі навучэнцамі; удзельнікі
камунікацыі; выяўлены праблемы камунікацыі ўстановы вышэйшай адукацыі
з замежнымі навучэнцамі; праведзены аналіз выкарыстання метадаў і каналаў
камунікацыі; выяўлены шляхі павышэння эфектыўнасці камунікацыі
ўстановы вышэйшай адукацыі з замежнымі навучэнцамі з дапамогай
сацыяльных медыя.

Навуковая навізна даследавання заключаецца ў фармуляванні і
абгрунтаванні асноўных палажэнняў і вынікаў даследавання, заснаваных на
вызначэнні прапаноў па павышэнню эфектыўнасці камунікацыі ўстановы
вышэйшай адукацыі з замежнымі навучэнцамі з дапамогай сацыяльных
медыя.

Магістарская дысертацыя змяшчае 60 старонкі і складаецца з агульнай
характарыстыкі, увядзення, трох кіраўнікоў, якія ўключаюць сем раздзелаў,
заключэння і спісу выкарыстаных крыніц, які складаецца з 57 найменняў.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

КОММУНИКАЦИЯ, УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА, КАНАЛ КОММУНИКАЦИИ

Объект исследования. Коммуникация учреждения высшего
образования (Белорусский Государственный университет) с иностранными
обучающимися в социальных медиа. Предмет исследования. Технологии
коммуникации с иностранными обучающимися в социальных медиа.

Цель работы. Разработать пути повышения эффективности
коммуникаций учреждения высшего образования с иностранными
обучающимися в социальных медиа.

Задачи исследования:
1. определить особенности коммуникации учреждения высшего

образования с иностранными обучающимися;
2. проанализировать методы и каналы коммуникации учреждения

высшего образования с иностранными обучающимися;
3. разработать пути повышения эффективности использования

социальных медиа коммуникации учреждения высшего образования с
иностранными обучающимися с точки зрения учащихся.

Для решения поставленных задач исследования использовались
следующие методы: контент-анализ, анализ нормативных документов.

Полученные результаты: определены цели, задачи и этапы
коммуникации учреждения высшего образования с иностранными
обучающимися; участники коммуникации; выявлены проблемы
коммуникации учреждения высшего образования с иностранными
обучающимися; проведен анализ использования методов и каналов
коммуникации; выявлены пути повышения эффективности коммуникации
учреждения высшего образования с иностранными обучающимися
посредством социальных медиа.

Научная новизна исследования заключается в формулировании и
обосновании основных положений и результатов исследования, основанных
на определении предложений по повышению эффективности коммуникации
учреждения высшего образования с иностранными обучающимися
посредством социальных медиа.

Магистерская диссертация содержит 60 страницы и состоит из общей
характеристики, введения, трех глав, включающих семь разделов,
заключения и списка использованных источников, состоящего из 57
наименований.
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK

COMMUNICATION, INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION I, SOCIAL
MEDIA, COMMUNICATION CHANNEL.

The object of study is communication of a higher educational institution
(Belarusian State University) with foreign students on social media.

The subject of study is technology of communication with foreign students
via social media.

The purpose of work is to develop ways to improve the effectiveness of
communication between higher education institutions and foreign students in social
media.

Research Objectives are:
1. to determine the goals, objectives and stages of communication of higher

educational institutions with foreign students;
2. to analyze the methods and channels of communication of higher education

institutions with foreign students;
3. to develop ways to improve the use of social media communications of

higher education institutions with foreign students from the point of view of
students.

To solve the research tasks, the following methods were used: content
analysis, analysis of regulatory documents.

The results obtained: the goals, objectives and stages of communication of
higher education institutions with foreign students are defined; communication
participants; identified communication problems of higher education institutions
with foreign students; analysis of the use of communication methods and channels;
ways to improve the effectiveness of communication between higher education
institutions and foreign students through social media are identified.

The scientific novelty of the study lies in the formulation and justification of
the main provisions and results of the study, based on the definition of proposals to
improve the effectiveness of communication between higher education institutions
and foreign students through social media.

The master's thesis contains 60 pages and consists of a general description,
introduction, three chapters, conclusion and list of references, consisting of 57
items.


