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РЕФЕРАТ 

 

Объем дипломной работы составляет 92 страницы. Количество 

использованных источников – 72. Дипломная работа содержит 2 таблицы, 5 

приложений. 

Ключевые слова: журнал для детей, возрастные особенности, «Вясёлка», 

«Мурзилка», журнал, коммерциализированные издания, развитие личности, 

трансформация  

Объект исследования – материалы журнала «Лучынка» 1914 г., журнала 

«Вясёлка» периода 2012-2017 гг., материалы журнала «Мурзилка» в период 

2014-2007 гг., материалы журнала «Винкс» в период 2013-2017 гг. 

Цель исследования – изучить особенности трансформации качественной 

прессы для детей, и её положении при экспансии коммерциализированными 

изданиями информационного рынка.   

Теоретико-методологической основой  исследования послужили анализ и 

обобщение публикаций журналов для детей младшего школьного возраста, 

анкетирование, компаративный метод, интервью. 

Научная новизна работы заключается в исследовании влияния 

информации журналов и её связи с психологическими особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

Область применения: результаты исследования могут быть использованы 

сотрудниками редакций журналов для детей,  также для углубленного изучения 

истории периодики для детей. Результаты исследования могут быть 

использованы для повышения качества публикаций, эффективной работы 

периодических изданий для детей. 

Степень самостоятельности. Дипломная работа представляет собой 

самостоятельно проведенное автором научное исследование. В данной работе 

проведен глубокий анализ источников, раскрывающих заявленную тему. 

Основные положения и принципы систематизированы и обобщены в выводах. 
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РЭФЕРАТ 

Аб’ём дыпломнай працы – 92 старонкі. Колькасць выкарыстаных 

крыніц – 72. Дыпломная праца змяшчае 2 табліцы, 5 дадаткаў. 

Ключавыя словы: часопіс для дзяцей, ўзроставыя асаблівасці, «Вясёлка», 

«Мурзілка», часопіс, камерцыялізаваныя выданні, развіццё асобы, 

трансфармацыя. 

Аб’ект даследавання – публікацыі часопіса «Лучынка» 1914 г., часопіса 

«Вясёлка» перыяду 2012-2017 гг., матэрыялы часопіса «Мурзілка» ў перыяд 

2014-2007 гг., матэрыялы часопіса «Вінкс» у перыяд 2013-2017 гг.  

Мэта даследавання – вывучыць асаблівасці трансфармацыі якаснай прэсы 

для дзяцей, і яе становішча пры экспансіі камерцыялізаваных выданняў на 

інфармацыйным рынку. 

Тэарэтыка-метадалагічнай асновай даследавання паслужылі аналіз і 

абагульненне публікацый часопісаў для дзяцей малодшага школьнага ўзросту, 

анкетаванне, кампаратыўны метад, інтэрв’ю. 

Навуковая навізна працы заключаецца ў даследаванні ўплыву інфармацыі 

з прынтмедыя і яго сувязі з псіхалагічнымі асаблівасцямі дзяцей малодшага 

школьнага ўзросту. 

Галіна прымянення: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны 

супрацоўнікамі рэдакцый часопісаў для дзяцей, таксама для паглыбленага 

вывучэння гісторыі перыёдыкі для дзяцей. Вынікі даследавання могуць быць 

выкарыстаны для павышэння якасці публікацый, эфектыўнай работы 

перыядычных выданняў для дзяцей. 

Ступень самастойнасці. Дыпломная праца ўяўляе сабой самастойна 

праведзенае аўтарам навуковае даследаванне. У дадзенай працы праведзены 

глыбокі аналіз крыніц, якія раскрываюць заяўленую тэму. Асноўныя палажэнні 

і прынцыпы сістэматызаваны і абагульнены ў высновах. 
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ABSTRACT 

The volume of the thesis is 92 pages. The number of sources used is 72. 

Diploma contains 2 tables, 5 annexes. 

Key words: magazine for children, age features, «Vesyolka», «Murzilka», 

magazine, commercialized editions, personality development, transformation. 

Subject of iquiry is the content from magazine «Luchynka» in 1914, 

«Vesyolka» in 2012-2017 period, content from magazine «Murzilka» in 2014-2007 

period, the materials from magazine «Winx» in 2013-2017 period. 

Purpose research – to study the peculiarities of the transformation of high-

quality media for children, and its position in the expansion of commercialized 

editions of the information market. 

The theoretical and methodological basis for the study was the analysis and 

generalization of publications of journals for primary school children, questionnaires, 

comparative method, interviews. 

The scientific novelty of the work is to investigate the influence of information 

from journals and its relationship to the psychological characteristics of children of 

primary school age. 

Scope: the results of the research can be used by staff of the editorial offices of 

children's magazines, as well as for in-depth study of the history of periodicals for 

children. The results of our research can be used to improve the quality of 

publications, the effective work of periodicals for children. 

Degree of independence. Thesis work is an independent research conducted by 

the author. In this paper, an in-depth analysis of the sources revealing the stated 

subject is carried out. The main provisions and principles are systematized and 

summarized in the conclusions. 

 


