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АНОТАЦІЯ

Тема: Блог як новий вид журналістської публікації
Текст: сторінок 69, використано 64 літературних джерела.
Об'єкт дослідження – блоги.
Предметом дослідження є особливості блогу як нового різновиду
журналістської публікації.
У випускній роботі досліджуються історія виникнення блогерства як
процесу. Аналізується сутність блогу, його перспективи та ефективність.
Особлива увага приділяється порівняльній характеристиці блогу та
традиційних засобів масової інформації. Досліджуються види блогів,
перспективи розвитку блогерства. Розглянуто розмаїття блогосфери, її
аудиторія.

Ключові слова: Інтернет-видання, блог, блогосфера, Інтернет-
журналістика.

Тема: Блог как новый вид журналистской публикации
В выпускной работе исследуются история возникновения блоггерства



как процесса. Анализируется сущность блога, его перспективы и
эффективность. Особое внимание уделяется сравнительной характеристике
блога и традиционных средств массовой информации. Исследуются виды
блогов, перспективы развития блоггерства. Рассмотрены разнообразия
блогосферы, ее аудитория.

Ключевые слова: Интернет-издание, блог, блогосфера, интернет-
журналистика.

Theme: Blog as a new kind of Journalistic publication
In the final work the history of the emergence of blogging as a process is
studied. The essence of the blog, its perspectives and effectiveness are analyzed.
Particular attention is paid to the comparative characteristics of the blog and
traditional media. We study types of blogs, prospects for the development of
blogging. Considered the diversity of the blogosphere, its audience.

Key words: Internet publication, blog, blogosphere, Internet journalism.


