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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа содержит58 страниц, включая список использованной 

литературы. Количество использованных источников – 33 

Работа состоит из введения, двух глав, содержащих параграфы, 

заключения, списка использованной литературы. 

Ключевые слова: СМИ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ВЕЩАНИЕ, РЕГИОН, КАНАЛ, ПИНСК, ВАРЯГ, НОВОСТИ, КОЛЛЕКТИВ. 

Тема данной дипломной работы – «Информационное вещание на 

региональном телевидении (на примере работы телеканалов Пинского района 

Брестской области)». Актуальность исследования заключается в 

недостаточной изученности деятельности СМИ в регионах страны. 

Объектом исследования стало информационное вещание на телеканалах 

Пинского района. 

Предмет исследования - структура и принципы организации вещания в 

регионе на телеканалахПинского района Брестской области. 

Основная цель исследования – изучить информационное вещаниеи его 

специфику в регионах нашей страны на примере работы телеканалов Пинского 

района Брестской области,историю возникновения регионального телевидения, 

рассмотреть специфику отбора материала для информационного вещания, 

функции коллектива в процессе создания выпуска новостей, структуру 

выпуска, развитие телеканалов,  предпочтение аудитории. 

При достижении обозначенной цели решались следующие задачи: 

изучение истории и тенденций развития телевидения, обозначение сути 

понятия информационного вещания, выяснение принципов построения 

информационных программ на региональном телевидении,  анализа 

особенностей профессии ведущего на местном телевидении, выделения 

перспектив развития телеканалов, исследование предпочтений аудитории, 

сравнение работы двух телеканалов Пинского района Брестской области. 

Данная работа выполнена самостоятельно, без привлечения 

специалистов, консультантов и экспертов. 
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РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа змяшчае 58 старонак, у тым ліку спіс скарыстанай 

літаратуры. Колькасць скарыстаных крыніц 33. 

Работа складаецца з уводзін, двух раздзелаў, якія змяшчаюць параграфы, 

заключэння і спіс літаратуры. 

Ключавыя словы: СМІ, ТЭЛЕБАЧАННЕ, ІНФАРМАЦЫЙНАЕ 

ВЯШЧАННЕ,РЭГІЁН, КАНАЛ, ПІНСК,ВАРАГ, НАВІНЫ, КАЛЕКТЫЎ. 

Тэма дадзенай дыпломнай работы - «Інфармацыйнае вяшчанне на 

рэгіянальным тэлебачанні (на прыкладзе тэлеканалаў Пінскага раѐна Брэсцкай 

вобласці)». Актуальнасць даследавання заключаецца ў недастатковым 

вывучэнні дзейнасцi СМІ ў рэгіѐнах краіны. 

Аб'ектам даследавання стала інфармацыйнае вяшчанне на тэлеканалах 

Пінскага раѐна. 

Прадмет даследавання - структура і прынцыпы арганізацыі вяшчання ў 

рэгіѐне на тэлеканалах Пінскага раѐна Брэсцкай вобласці. 

Асноўная мэта даследавання – прааналізаваць інфармацыйнае вяшчанне i 

яго спецыфіку ў рэгіѐнах нашай краіны на прыкладзе працы тэлеканалаў 

Пінскага раѐна Брэсцкай вобласці, гісторыю ўзнікнення  рэгіянальнага  

тэлебачання, спецыфіку адбору матэрыялаў для інфармацыйнага вяшчання, 

функцыі калектыву падчас стварэння выпуску навінаў, структуру выпуску, 

развіццѐ тэлеканалаў, перавагу аўдыторыі. 

Пры  дасягненні абазначанай мэты вырашаліся наступныя задачы: 

вывучэнне гісторыі і тэндэнцый развіцця тэлебачання, абазначэнне сутнасці 

паняцця інфармацыйнага вяшчання, высвятленне прынцыпаў пабудовы 

інфармацыйных праграм на рэгіянальным тэлебачанні, аналіз асаблівасцяў 

прафесіі вядучага на мясцовым тэлебачанні, вылучэнне перспектыў развіцця 

тэлеканалаў, даследаванне перавагаў дыторыі, параўнанне работы двух 

тэлеканалаў Пінскага раѐна Брэсцкай вобласці. 

Дадзеная работа выканана самастойна, без удзелу спецыялістаў, 

кансультантаў і экспертаў. 
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ABSTRACT 

 

Thesis work contains 54 pages, including reference list. 33 references were used. 

It consists of an introduction, two chapters containing paragraphs, conclusions, 

list of references. 

Keywords: MEDIA, TV (TELEVISION), INFORMATION BROADCAST, 

REGION, CHANNEL, PINSK, VARYAG, NEWS, TEAM. 

Topic of this thesis is Information broadcast on regional television (case study: 

television of Pinsk district, Brest region). Relevance of the study is the lack of 

knowledge of the media activities in the country regions. 

Object of the study was the news broadcast on TV channels in Pinsk district. 

Subject of the research is the structure and principles of broadcast organization 

in the region on television channelsof Pinsk district, Brest region.. 

Main research objective is studying of the information broadcast and its 

specifics in the regions of our country through the example of television channels in 

Pinsk district, Brest region, history of regional television upraise, the following 

matters are considered: specifics of material selection for the information broadcast, 

team functions in the creation of a newscast, newscast structure, development of 

television channels, audience preferences 

When reaching the designated objective the following tasks were handled: 

studying of the television history and development trends, marking the essence of the 

information broadcast concept, clarifying of the information programs building 

principles on regional TV, analyzing of the TV presenter profession’s specifics on 

local TV, highlighting prospects for the development of TV channels, studying of the 

audience preferences, comparing of the two TV channels in Pinsk district, Brest 

region. 

This work was performed independently, without involving professionals, 

consultants and experts. 

 

 


