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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа содержит 58 страниц, 36 источника, 32 приложения. 
Перечень ключевых слов: журналистика, республиканская печать, областная 
печать, информационное поле, проблематика СМИ, жанры СМИ, автор, 
журналист, герой публикации, повестка дня. 
Объектом дипломной работы являются изучение деятельности 
республиканской и областной прессы. 
Предметом исследованияявляетсябелорусская печать. 
Цель исследования – сравнительный анализ содержания республиканской и 
областнойпрессы. 
Основные методы исследования: анализ, наблюдение, сравнение, 
систематизация, структурно-функциональный анализ. 
Полученные результаты: была изученадеятельность республиканской и 
областной печати Беларуси. В ходе работы были изучены и проанализированы 
основные особенности газет: типология, проблематика, жанры, роль авторского 
«Я»  и героя публикации в материалах газет, панорама новостей как показатель 
повестки дня в отечественных средствах массовой информации. 
Новизна работы заключается в изучении особенностей современной 
белорусской прессы, ее методах отображения и анализа действительности, 
взаимодействии средств массовой информации с гомударством и обществом. 
Область применения: результаты анализа особенностей республиканской и 
областной прессы могут быть использованы для определения общего вектора 
развития, эффективности и функционирования прессы в современных условиях 
и выработки системы факторов для создания уникального образа газеты. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический материал и 
результаты исследования достоверны и выполнены самостоятельно. Все 
заимствованные материалы сопровождаются ссылками на их авторов или 
источники.  



РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа змяшчае 58 старонак, 36 крыніц, 32 дадатка. 
Спіс ключавых слоў: журналістыка, рэспубліканскі друк, абласны друк, 
інфармацыйнае поле, праблематыка СМІ, жанры СМІ, аўтар, журналіст, герой 
публікацыі, паказчык дня. 
Аб'ектам дыпломнай работы з'яўляецца вывучэнне дзейнасці рэспубліканскай і 
абласной прэсы. 
Прадметамдаследавання з'яўляецца беларускі друк. 
Мэта даследавання– параўнальны аналіз рэспубліканскай і абласной прэсы. 
Асноўныя метады даследавання: аналіз, назіранне, параўнанне, 
сістэматызацыя, структурна-функцыянальны аналіз. 
Атрыманыя вынікі: была даследаванадзейнасць рэспубліканскага і абласнога 
друку Беларусі. У ходзе работы былі вывучаныя і прааналізаваныя асноўныя 
асаблівасці газет: тыпалогія, праблематыка, жанры, роля аўтарскага «Я» і героя 
публікацыі ў матэрыялах газет, панарама навін як паказчык парадка дня, 
узаемадзеянне сродкаў масавай інфармацыі з дзяржавай і грамадствам. 
Вобласць ужывання: вынікі аналіза асаблівасцей рэспубліканскай і абласной 
прэсы могуць быць выкарыстаны для вызначэння агульнага вектара развіцця, 
эфектыўнасці і функцыянавання прэсы ў сучасных умовых і выпрацоўкі 
сістэмы фактараў для стварэння ўнікальнага вобраза газеты. 
Аўтар работы падцверджвае, што прыведзены ў ей аналітычны матэрыял і 
вынікі даследавання праўдзівыя і выкананы самастойна. Усе запазычаныя 
матэрыялы суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў ці крыніцы. 



ABSTRACT 
Diploma thesis includes: 61 pages, 32 sources, 33 supplements. 
Keywords list: journalism,Republicanpress,regionalpress,informational field, 
mediaissues, media genres, author, journalist, the hero of the publication, agenda-
setting. 
The objectof the study isthe uniqueness of the national and regional press in its 
various aspects. 
The subject of the study is the Belarusian press.  
The purpose of this study is a comparative analysis of the national and regional press 
in different aspects. 
Basic research methods:analysis, observation, comparison, classification, structural 
and functional analysis. 
Results:the analysis ofthe activities ofthe national andregionalpressin Belarus.There 
have beenstudied and analyzedthe main features ofthe newspapers: typology, issues, 
genres, the role of the author's personalityandcharacterpublished inthe newspaper, 
Panorama Newsas an indicator ofthe agendain localmediaof the country. 
The novelty of the work is to study the features of the modern Belarusian press, its 
methods of reflection and analysis of reality, the interaction of the media with 
authority and the people. 
Scope: The results of analyzing the national and regional press can be used to 
determining the total direction of development of independent work and to create a 
unique image of the newspaper. 
The author of the work confirms that the analytical data and results of research works 
are authentic and made their own. All borrowed materials are accompanied by 
references. 
 


