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РЭФЕРAТ  

  
  

ГAЗЕТA «ПОЛAЦКІ ВЕСНІК» 

СУЧAСНЫХ УМОВAХ 

ГАМОРЫНАЙ Г.І.  

Дыпломная праца: старонак – 65, крыніц – 29.  

Ключавыя словы: РЭГІЯНАЛЬНЫЯ ВЫДАННІ, ПРАБЛЕМАТЫКА 

РЭГІЯНАЛЬНАЙ ПРЭСЫ, СУЧАСНАСЦЬ, ЖАНРАВАЯ ПАЛІТРА 

ВЫДАННЯ, ТЭМАТЫЧНАЕ НАПАЎНЕННЕ ВЫДАННЯ,  

ПРАБЛЕМАТЫКА, СРОДКІ МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ, «ПОЛАЦКІ 

ВЕСНІК»  

Аб'ект даследавання: гaзетa «Полaцкі веснік».  

Прадмет даследавання: жaнрaвaя і тэмaтычнaя нaпоўненaсць 

рэгіянальнай газеты, якaя нaпрaмую зaлежыць aд тыпу і сучaснaсці выдaння.  

Мэта працы: прaaнaлізaвaць гісторыю і сучaсны стaн рaённaй гaзеты 

«Полaцкі веснік».   

Метады даследавання: гістарычны, сістэмны, назіранне, аналіз, 

параўнанне, абагульненне, апісанне, аналіз дакументаў, кантэнт-аналіз 

газеты і сайта.  

Атрыманыя вынікі: праведзены аналіз рэгіянальнай газеты «Полaцкі 

веснік»; выяўлены: тэматычна-змястоўны кантэнт газетных публікацый, 

праблематыка тэматычнага профілю; сучасны стан газеты, дадзены 

рэкамендацыі па аптымізацыі аб’яднанай газеты «Полaцкі веснік».  

Навізна тэмы заключаецца ў абгрунтаванні неабходнасці вывучэння 

сучаснага стану рэгіянальнай прэсы: тыпалагічныя асаблівасці 

функцыянавання, праблематыка, а таксама змястоўны профіль выданняў.  

Вобласць магчымага практычнага прымянення: дадзеная праца можа 

служыць асновай для наступных тэарэтычных даследаванняў рэгіянальных 

выданняў.  

Аўтар працы пацвярджае дакладнасць даследавання, а таксама 

аб'ектыўнасць спасылак на крыніцы, што былі выкарыстаны ў працы.  

  

  

  



РЕФЕРAТ  

  

ГАЗЕТА «ПОЛОЦКИЙ ВЕСТНИК» 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

ГОМОРИНОЙ А.И. 

  

Дипломная работа: страниц – 65, источников – 29.  

Ключевые слова: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ, ПРОБЛЕМАТИКА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ЖАНРОВАЯ 

ПАЛИТРА ИЗДАНИЯ, СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ИЗДАНИЯ, 

ПРОБЛЕМАТИКА, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,  

«ПОЛОЦКИЙ ВЕСТНИК»  

Объект исследования: газета «Полоцкий вестник».  

Предмет исследования – жанровое и тематическое наполнение 

региональной газеты, которое напрямую зависит от типа и современности 

издания.  

Цель работы: проaнaлизaвaть историю и современное состояние 

рaйонной гaзеты «Полоцкий вестник».  

Методы исследования: исторический, системный, наблюдение, 

анализ, сравнение, обобщение, описание, анализ документов, контент-

анализ газеты и сайта. Полученные результаты: проведен анализ 

региональной газеты «Полоцкий вестник»; выявлены: тематический и 

содержательный контент газетных публикаций, проблематика 

тематического профиля; современное состояние газеты, даны рекомендации 

по оптимизации объединенной газеты «Полоцкий вестник». Новизна темы 

заключается в обосновании необходимости изучения современного 

состояния региональной прессы: типологические особенности 

функционирования, проблематика, а также содержательный профиль 

изданий.  

Область возможного практического применения: данная работа 

может служить основой для дальнейших теоретических исследований 

региональной прессы.  

Автор работы подтверждает достоверность исследования, а также 

объективность ссылок на источники, использованных в работе.  

 



THE ABSTRACT  

  
  

NEWSPAPER «THE POLOTSK 

BULLETIN»  IN MODERN CONDITIONS 

GOMORINA А.І.  

  

Diploma work: pages – 65, sources of information – 29.  

Keywords: REGIONAL EDITIONS, THE PROBLEMATICS OF 

REGIONAL PRESS, THE PRESENT, GENRE PALETTE EDITIONS, 

SUBSTANTIAL FILLING OF THE EDITION, THE PROBLEMATICS, MASS  

MEDIA, «THE POLOTSK BULLETIN»  

The object of the research: the newspaper «The Polotsk bulletin».  

The subject of the research: genre and thematic filling of the regional 

newspaper which directly depends on type and the present of the edition.  

The target of the research: identification and analysis history and a state the 

newspaper «The Polotsk bulletin».  

The methods of the research: historical, system, supervision, the analysis, 

comparison, generalization, the description, the analysis of documents, a 

contentanalysis of the newspaper and a site.  

The obtained results: the analysis of the regional newspaper « the Polotsk 

bulletin » is lead; are revealed: a thematic and substantial content of newspaper 

publications, a problematics of a thematic structure; a state of the art of the 

newspaper, recommendations on optimization of the incorporated newspaper 

«The  

Polotsk bulletin» are given.  

The area of the potential practical usage: the given work can serve as the 

basis for the further theoretical researches of regional press.  

The author of the study confirms the reliability and objectivity of links to 

the sources used in the work.  

  

  


