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РЕФЕРАТ
Объем дипломной работы — 76 страниц.
Количество использованных научных источников — 19.
Ключевые слова — ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА, «ТОМПСОНРЕЙТЕРС», «БЕЛТА», ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ,
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.
Объект дипломного исследования: информационные агентства «Томпсон - Рейтерс» и «БелТА».
Предмет дипломного исследования: история развития информационных агенств «Томпсон - Рейтерс» и «БелТА», а также материалы экономической и политической тематики агентств за период с декабря 2016 по май 2017
год.
Цель дипломного исследования: анализ подготовки, редактирования
новостей и определение специфики освещения экономических и политических
новостей в современных информационных агентствах «Томпсон - Рейтерс» и
«БелТА».
Методы дипломного исследования: контент-анализ, синтез, сравнительный анализ, классификация, методы индукции и дедукции.
Новизна дипломного исследования: обусловлена тем, что в настоящее
время именно информационные агентства оперативно предоставляет самую актуальную и объективную информацию. Компания «Томпсон - Рейтерс» играет
ведущую роль в мировой информационной системе, как законодатель в области
предоставления аналитической и финансовой информации. «БелТА» в свою
очередь далеко не самое крупное агентство в мире, однако белорусское телеграфное агентство можно считать самым авторитетным в нашей стране. В связи
с этим следует изучить специфику работы передового информационного агентства «Томпсон-Рейтерс» для последующего применения полезного опыта в работе белорусских СМИ.
Применение результатов: оценивая практическую значимость, стоит
отметить, что полученные результаты могут применяться в профессиональной
деятельности для усовершенствования работы информационных агентств Беларуси.
Степень самостоятельности: в работе изучены научно-теоретические
источники, относящиеся к теме данного дипломного исследования, основные
положения которых обобщены и систематизированы. Данная работа может
служить основой для дальнейших теоретических исследований в изучаемом
вопросе. Дипломная работа выполнена самостоятельно.
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РЭФЕРАТ
Аб'ём дыпломнай працы — 76 старонкі.
Колькасць выкарыстаных навуковых крыніц — 19.
Для больш дэталёвага прадастаўлення вынікаў даследаванні ў працу
ўключаны 24 прыкладання.
Ключавыя словы — ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ АГЕНЦТВА, «ТОМПСАНРЭЙТАРС», «БЕЛТА», ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПАЛІТЫЧНЫЯ НАВІНЫ, СРОДКІ
МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ.
Аб'ект дыпломнага даследавання: інфармацыйныя агенцтвы «Томпсан
- Рэйтэрс» і «БелТА».
Прадмет дыпломнага даследавання: гісторыя развіцця інфармацыйных
агенцтваў «Томпсан - Рэйтэрс» і «БелТА», а таксама матэрыялы эканамічнай і
палітычнай тэматыкі агенцтваў за перыяд са снежня 2016 па травень 2017 год.
Мэта дыпломнага даследавання: аналіз падрыхтоўкі, рэдагавання навін
і вызначэнне спецыфікі асвятлення эканамічных і палітычных навін у сучасных
інфармацыйных агенцтвах «Томпсан - Рэйтэрс» і «БелТА».
Метады
дыпломнага
даследавання:
кантэнт-аналіз,
сінтэз,
параўнальны аналіз, класіфікацыя, метады індукцыі і дэдукцыі.
Навізна дыпломнага даследавання: абумоўлена тым, што ў цяперашні
час менавіта інфармацыйныя агенцтва аператыўна публікуюць самую актуальную і аб'ектыўную інфармацыю. Кампанія «Томпсан-Рэйтэрс» займае вядучую
ролю ў сусветнай інфармацыйнай сістэме, як заканадавец у галіне
прадастаўлення інфармацыі. «БелТА» у сваю чаргу далёка не самае буйное
агенцтва ў свеце, аднак беларускае тэлеграфнае агенцтва можна лічыць самым
аўтарытэтным у нашай краіне. У сувязі з гэтым варта вывучыць спецыфіку работы перадавога інфармацыйнага агенцтва «Томпсан-Рэйтарс» для наступнага
ўжывання карыснага досведу ў працы беларускіх СМІ.
Прымяненне вынікаў: ацэньваючы практычную значнасць, варта адзначыць, што атрыманыя вынікі могуць прымяняцца ў прафесійнай дзейнасці для
паляпшэння работы інфармацыйных агенцтваў Беларусі.
Ступень самастойнасці: у рабоце даследавана навукова-тэарэтычная
літаратура па тэме, асноўныя палажэнні выкарыстаных крыніц абагульнены і
сістэматызаваны. Дадзеная праца можа служыць асновай для далейшых тэарэтычных даследаванняў ў які вывучаецца пытанні.
Дыпломная работа выканана самастойна.
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ABSTRACT
Diploma work 76 p., 19 sources.
Keywords: NEWS AGENCIES, «REUTERS», «BELTA», ECONOMIC AND
POLITICAL NEWS, MASS MEDIA.
Object of research: Reuters and BelTA news agencies.
Subject of research: history of information agencies "Reuters" and "BelTA",
and materials of economic and political subject of the agencies from December, 2016
till May, 2017.
Research aim: the analysis of preparation, editing news and definition of specifics of economic and political news in modern news agencies "Reuters" and
"BelTA".
Research methods: content analysis, synthesis, comparative analysis, classification, methods of induction and deduction.
Research relevance: the urgency is caused by the fact that news agencies
promptly provide the most urgent and objective information now. Thompson-Reuters
plays a leading role in the global information system as a lawmaker in the provision
of information. BelTA, in turn, is not the largest agency in the world, however, the
Belarusian cable agency can be considered the most authoritative in our country. In
this regard, it is necessary to study the specifics of the work of the leading news
agency Thompson Reuters for the subsequent application of useful experience in the
work of the Belarusian media.
Application of the results: estimating the practical importance, the received
results can be applied in professional activity to improvement of work of news agencies of Belarus.
Degree of selfishness: this diploma work is full of the scientific sources referring to the topic diploma, basic position of which are summarized and systematized.
This work can use as a basis for further theoretical researches.
The diploma work is made independently.
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