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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕДИА , ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ , 
МЕДИАИНТЕРТЕЙНМЕНТ, БЕЛОРУССКОЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВО, 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕДИА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АУДИТОРИЕЙ, 
КОММУНИКАТИВНЫЙ АКТ, МЕДИАПРОДУКТ, МЕДИАКОНТЕНТ, 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Объект исследования – взаимодействие развлекательных медиа с целевой 
аудиторией. 

Предмет исследования – стратегии и перспективы взаимодействия 
развлекательных телеканалов Беларуси с целевой аудиторией. 

Цель исследования – выявить эффективные стратегии и актуальные 
перспективы взаимодействия развлекательных телеканалов с целевой 
аудиторией в белорусском медиапространстве. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  
- выявить особенности взаимодействия развлекательных медиа с 

целевой аудиторией; 
- изучить специфику контента и функции развлекательных медиа как 

особой типологической группы; 
- проанализировать целевую аудиторию развлекательных медиа 

Беларуси с точки зрения социально-демографических и иных характеристик; 
-  изучить коммуникацию телеканала «ТНТ International» с целевой 

аудиторией, выявить основные коммуникационные барьеры;  
- на основе выявления перспектив взаимодействия развлекательных 

медиа с аудиторией, предложить способы преодоления коммуникационных 
барьеров и стратегии эффективной коммуникации телеканала ТНТ International» 
с аудиторией. 

Полученные результаты и их новизна. В результате исследования 
выявлены цели, методы и основные характеристики взаимодействия 
развлекательных медиа с целевой аудиторией. Установлено, что к ключевым 
особенностям такой коммуникации относятся разнонаправленность и 
широкоформатность, диалогичность (включая интерактивность и привлечение 
аудитории к созданию контента). Предложены рекомендации по построению 
эффективных стратегий и перспектив взаимодействия развлекательных 
телеканалов с целевой аудиторией. 
Магистерская диссертация выполнена на 79 страницах и состоит из общей 
характеристики, введения, трех глав, включающих шесть разделов, заключения 
и списка использованных источников, состоящего из 73 источников; включает 
20 иллюстраций, включая сканированные таблицы. 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

З а б а ў л я л ь н ы я м е д ы я , М Э Т А В А Я А Ў Д Ы Т О Р Ы Я , 
МЕДИАИНТЕРТЕЙНМЕНТ, беларускай медыяпрасторы, забаўляльныя медыя, 
УЗАЕМАДЗЕЯННЕ з аўдыторыяй, камунікатыўныя АКТ, медыяпрадукт, 
Мэдыякантэнт, ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ 

Аб'ект даследавання - узаемадзеянне забаўляльных медыя з мэтавай 
аўдыторыяй. 

Прадмет даследавання - стратэгіі і перспектывы ўзаемадзеяння 
забаўляльных тэлеканалаў Беларусі з мэтавай аўдыторыяй. 

Мэта даследавання - выявіць эфектыўныя стратэгіі і актуальныя 
перспектывы ўзаемадзеяння забаўляльных тэлеканалаў з мэтавай аўдыторыяй у 
беларускай медыяпрасторы. 

Для дасягнення мэты неабходна вырашыць наступныя задачы: 
- выявіць асаблівасці ўзаемадзеяння забаўляльных медыя з мэтавай 

аўдыторыяй; 
- вывучыць спецыфіку кантэнту і функцыі забаўляльных медыя як 

асаблівай тыпалагічнай групы; 
- прааналізаваць мэтавую аўдыторыю забаўляльных медыя Беларусі з 

пункту гледжання сацыяльна-дэмаграфічных і іншых характарыстык; 
- вывучыць камунікацыю тэлеканала «ТНТ International» з мэтавай 

аўдыторыяй, выявіць асноўныя камунікацыйныя бар'еры; 
- на аснове выяўлення перспектыў узаемадзеяння забаўляльных медыя з 

аўдыторыяй, прапанаваць спосабы пераадолення камунікацыйных бар'ераў і 
стратэгіі эфектыўнай камунікацыі тэлеканала ТНТ International » з аўдыторыяй. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У выніку даследавання выяўлены мэты, 
метады і асноўныя характарыстыкі ўзаемадзеяння забаўляльных медыя з 
мэтавай аўдыторыяй. Устаноўлена, што да ключавых асаблівасцяў такой 
камунікацыі ставяцца разнонаправленность і шырокафарматны, диалогичность 
(уключаючы інтэрактыўнасць і прыцягненне аўдыторыі да стварэння кантэнту). 
Прапанаваны рэкамендацыі па пабудове эфектыўных стратэгій і перспектыў 
узаемадзеяння забаўляльных тэлеканалаў з мэтавай аўдыторыяй. 
Магістарская дысертацыя выканана на 79 старонках і складаецца з агульнай 
характарыстыкі, ўвядзення, трох кіраўнікоў, якія ўключаюць шэсць раздзелаў, 
заключэння і спісу выкарыстаных крыніц, які складаецца з 73 крыніц; ўключае 
20 ілюстрацый, уключаючы сканаваныя табліцы. 



GENERAL PERFORMANCE FEATURE 

ENTERTAINMENT MEDIA, TARGET AUDIENCE, MEDIAINTERTINENT, 
BELARUSIAN MEDIA SPACE, ENTERTAINMENT MEDIA, INTERACTION 
WITH THE AUDIENCE, COMMUNICATION ACT, MEDIA PRODUCT, MEDIA 
CONTENT, INFORMATION MESSAGE 

The object of research is the interaction of entertainment media with the target 
audience. 

The subject of the research is strategies and prospects of interaction between 
Belarusian entertainment TV channels and their target audience. 

The objective of the study is to identify effective strategies and current 
prospects of interaction between entertainment TV channels and their target audience 
in the Belarusian media space. 

To achieve the goal, it is necessary to solve the following problems:  
- to reveal the peculiarities of interaction of entertainment media with the target 

audience; 
- to study the specifics of content and functions of entertainment media as a 

special typological group; 
- to analyze the target audience of Belarusian entertainment media from the 

point of view of socio-demographic and other characteristics; 
- to study the communication of the TV channel "TNT International" with the 

target audience, to reveal the main communication barriers;  
- based on identifying the prospects for interaction between entertainment 

media and the audience, to propose ways to overcome communication barriers and 
strategies for effective communication of TNT International TV channel with the 
audience. 

The results obtained and their novelty. The study identified the goals, methods 
and main characteristics of interaction between entertainment media and the target 
audience. It was found that the key features of such communication include 
multidirectionality and broad format, dialogue (including interactivity and audience 
involvement in content creation). Recommendations have been proposed to build 
effective strategies and prospects for interaction between entertainment TV channels 
and their target audience. 

The master's thesis is executed on 79 pages and consists of the general 
characteristic, introduction, three chapters, including six sections, conclusion and the 



list of used sources, consisting of 73 items; includes 20 illustrations, including 
scanned tables.  


