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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Раённая газета “Сельская праўда” ў сістэме  

сродкаў масавай інфармацыі Брэсцкай вобласці 

Ніканчук Дар’і Мікалаеўны 

 

 

Дыпломная работа складаецца з 54 старонак, 19 дадаткаў, 25 

выкарыстаных крыніц. 

Ключавыя словы: РЭГІЯНАЛЬНЫ ДРУК, РАЁННЫЯ ВЫДАННІ, 

ГАЗЕТА “СЕЛЬСКАЯ ПРАЎДА”, ЗМЕСТ, СТРУКТУРА, ГІСТОРЫЯ 

ГАЗЕТЫ, СПЕЦЫФІКА РЭГІЯНАЛЬНЫХ СМІ. 

Аб’ектам даследавання выступае раённая газета “Сельская праўда”. 

Прадметам з’яўляецца змястоўнае і кампазіцыйна-графічнае мадэляванне 

мясцовага выдання з 1944-га па 2017 год. 

Мэта даследавання – вызначыць тэндэнцыі функцыянавання, спецыфікі 

змястоўнага і графічнага напаўнення газеты “Сельская праўда”, якая з’яўляецца 

прадстаўніком сродкаў масавай інфармацыі Брэсцкай вобласці. 

Падчас выканання дыпломнай работы былі выкарыстаны наступныя 

метады: 

- апісанне; 

- параўнальны аналіз;  

- частотна-статыстычны кантэнт-аналіз;  

- агульналагічныя метады абагульнення і абстрагавання.  

Сапраўдная работа з’яўляецца комплексным даследаваннем працэсаў 

станаўлення, развіцця і мадэрнізацыі раённай газеты “Сельская праўда”.  

Вызначаны асноўныя тэматычныя накірункі і структурныя асаблівасці выдання.  

Дыпломная работа можа быць выкарыстана падчас стварэння як 

тэарэтычнага, так і практычнага матэрыялу ў навуковай і вучэбна-метадычнай 

рабоце факультэтаў і інстытутаў па падрыхтоўцы журналісцкіх кадраў; стаць 

асновай для далейшага даследавання і вывучэння выдання Жабінкаўскага 

раёна. 

Асноўныя навуковыя і практычныя пастулаты даследавання былі 

прадстаўлены і разгледжаны супрацоўнікамі рэдакцыі. Вынікі даследавання 

ўкаранены ў практыку работы раённай газеты “Сельская праўда”. 

Работа выканана самастойна. 
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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Раённая газета “Сельская праўда” в системе  

средств массовой информации Брестской области 

Никончук Дарьи Николаевны 

 

 

Дипломная работа состоит из 54 страниц, 19 приложений, 25 

использованных источников. 

Ключевые слова: РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ, РАЙОННЫЕ ИЗДАНИЯ, 

ГАЗЕТА “Сельская праўда”, СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТРА, ИСТОРИЯ 

ГАЗЕТЫ, СПЕЦИФИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ. 

Объектом исследования выступает районная газета “Сельская праўда”. 

Предметом является содержательное и композиционно-графическое 

моделирование местного издания с 1944-го по 2017 год. 

Цель исследования – определить тенденции функционирования, 

специфики содержательного и графического наполнения газеты “Сельская 

праўда”, которая выступает представителем средств массовой информации 

Брестской области.  

Во время выполнения работы были использованы следующие методы: 

- описание; 

- сравнительный анализ; 

- частотно-статистический контент-анализ; 

- метод обобщения и абстрагирования. 

Настоящая работа является комплексным исследованием процессов 

становления, развития и модернизации районной газеты “Сельская праўда”. 

Определены основные тематические направления и структурные особенности 

издания.  

Дипломная работа может быть использована при создании как 

теоретического, так и практического материала в научной и учебно-

методической работе факультетов и институтов по подготовке журналистских 

кадров; стать основой для дальнейшего исследования и изучения издания 

Жабинковского района. 

Основные научные и практические постулаты исследования были 

рассмотрены сотрудниками редакции. Результаты исследования внедрены в 

практику работы районной газеты “Сельская праўда”. 

Работа выполнена самостоятельно. 
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ABSTRACT OF THE GRADUATE WORK 

The regional newspaper “Selskaya pravda” in the  

mass media system of the Brest region 

Nikanchuk Darya Nikolaevna 

 

 

The given diploma paper consists of  54 pages, 19 applications, 25 used 

sources. 

Key words: REGIONAL PRESS, DISTRICT PUBLICATIONS, THE 

NEWSPAPER “SELSKAYA PRAVDA”, CONTENT, STRUCTURE, HISTORY 

OF NEWSPAPERS, REGIONAL MEDIA SPECIFICS. 

The object of this study is the regional newspaper “Selskaya pravda”. 

The subject of the research is the meaningful, compositional and graphic 

modeling of the local print from 1944 till 2017. 

The aim of this study is to determine the tendencies of functioning, the 

meaningful and graphic content specifics of the newspaper “Selskaya pravda” which 

acts as a representative of the mass media of the Brest region. 

During the research the following methods were used: 

- descriptive; 

- method of comparative analysis; 

- frequency and statistical content analysis; 

- generalization and abstraction method. 

The given paper represents complex research of the processes of formation, 

development and upgrading of the regional newspaper “Selskaya pravda”. The main 

thematic focuses and structural features of the print were identified. 

The diploma paper can be used for creating both theoretical and practical 

materials in scientific and educational-methodical work of faculties and institutes for 

training of journalists; become the basis for further research and study of the 

publication of Zhabinka district. 

The basic tenets of the scientific and practical studies were examined by the 

editorial staff. The results of the analyses are introduced into practice of the regional 

newspaper “Selskaya pravda”. 

The given diploma has been done independently.  
 


